Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17/2007.
Jegyzőkönyv

Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 21-én
15 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Jelen vannak:

Önkormányzat részéről:
Csóti Péter, Abonyi Henrik, Faludi Tamás, Farkas Zoltán, Fogl András, Nyerges
Benjamin, Oláh Péterné, Dr. Kiss Tibor képviselők, Terbe Zoltán polgármester,
Szabóné Csábrády Anikó és Dósai Imre alpolgármesterek /11 fő-61,1%/ Kolompár
Orbán, Nagy Imréné, Dr. Szabó Lajos és Szikora Lajosné képviselők később érkeznek,
Farkas Mihály, Leiz Sándor és Mózer Gyula képviselők jelezték távolmaradásukat.
Jelen vannak továbbá:
Dr. Garai István országgyűlési képviselő, Dr. Tóth Mária jegyző, Váradiné dr. Tóth
Zsuzsanna, dr. Égető Annamária, Nyerges Éva és Béres László bizottsági referensek,
Lantos György és Zadravecz Istvánné intézményvezetők, Illés Tibor a Homokhátsági
Hulladékgazdálkodási ZRt ügyvezetője, dr. Hortiné Pecznik Márta a Helyi
Vidékfejlesztési Iroda vezetője, a Rendőrség képviseletében 1 fő, Bera Tamás a
Polgárőrség vezetője, Csányi Mihály a Településfejlesztési Bizottság tagja, Szálas
Péterné a Munkaügyi Központ vezetője, a DÉGÁZ, a DÉMÁSZ, a HALASVÍZ Kft, és
a Kéményseprő Ipari Kft. képviselői, a lakosság köréből 32 fő.

Terbe Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 18
képviselőből 11 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Dósai Imre és Abonyi Henrik képviselőket kérte fel. Szavazásra
bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.

Terbe Zoltán polgármester kéri:
Aki a kiadott meghívóban szereplő napirenddel egyetért kézfelnyújtással szavazzon.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal tartózkodás nélkül – elfogadta az ülés napirendjét.
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Napirend

1. Előterjesztés pályázatok benyújtásának előkészítéséről
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
2. Beszámoló Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2007. évi munkájáról
/Szóbeli előterjesztés/ KÖZMEGHALLGATÁS

1./ N a p i r e n d
Előterjesztés pályázatok benyújtásának előkészítéséről
Előadó: Terbe Zoltán polgármester

Terbe Zoltán polgármester előadja:
Nap, mint nap új uniós pályázati kiírások jelennek meg, ezért nagyon rugalmasan és gyorsan
kell alkalmazkodnunk ehhez a rendszerhez. A Képviselő-testület korábban úgy döntött, hogy
nyújtsuk be az Üdülőfalu III. ütemének útépítési pályázatát. Úgy döntöttünk az előző testületi
ülésen, hogy az a iskola felújítási pályázatba is nyújtsunk be pályázatot, és az is
megfogalmazódott Képviselőtársaim részéről, hogy az Ipari Park infrastrukturális
fejlesztésére is nyújtsunk be pályázatot. Ez a 3 téma kerülne megtárgyalásra. Kértünk
árajánlatokat pályázatok megírására, mert a hivatali apparátus leterheltsége miatt nem tudja
felvállalni a rövid határidők miatt a pályázatok elkészítését olyan szinten, hogy az megfelelő
minőségű legyen. Az Üdülőfalu útépítésének pályázatára 3 árajánlat érkezett be. Az
összefoglaló táblázatban szereplő ajánlatok közül a vastagon kiemeltet tartottuk
legkedvezőbbnek. A táblázat magyarázataként szeretném elmondani, hogy az ajánlati ár a
pályázatíró cég ajánlata. A támogatási összeg pedig az az összeg, amelyet sikeres pályázat
esetén pályázati forrásokból fedezni áll módunkban. A pályázatírás költségét egyik kiírás sem
tartalmazza, tehát az 1. oszlopban lévő pályázatírási költséget kell kifizetni a pályázat
benyújtása érdekében. Ennél a pályázati kategóriánál az 1. sorban önkormányzati
hozzájárulást nem írtunk, hiszen a leigényelhető összeg nagyobb, mint amibe a pályázatírás
kerülne, ezért ez a rubrika szabadon maradt. Az útépítés költsége 83.390.000,- forint, ebből
lettek kalkulálva az összegek. Szó volt arról, hogy milyen iskola felújítási pályázatokat
nyújthatunk be. Alpolgármester Asszonnyal egyeztettünk erről, a legnagyobb esélye az Arany
János Általános Iskola pályázatának lenne, hiszen integrált intézményről van szó és nincs
olyan kitétel a pályázati kiírásban, amely nehezítené a pályázat sorsát, sikerülne sok pontot
összegyűjteni a pályázat megírása során. Ezért elkészíttettük az erre vonatkozó árajánlatot. A
Gimnázium felújításával kapcsolatban egy kérdőjel fogalmazódott meg. A pályázati kiírásban
úgy fogalmaznak, hogy pályázhat minden intézmény, kivéve amelyik szakképzést folytat. A
Gimnázium szakközépiskola is, tehát elvileg kikerül ebből a lehetőségből. De az irányító
hatósággal történt egyeztetés során az derült ki, hogy nem az egész épületet ejtették ki, hanem
csak azokat a részeit, tantermeit, amelyekben a szakképzés folyik. Tehát a Gimnázium
részbeni felújítására mód nyílna. Szóba került még a Móra Ferenc Általános Iskola is, amelyet
a Megyei Önkormányzattól pályázhatnánk le, az is a mi épületünk és annak az állaga is
nagyon rossz. Alpolgármester Asszonnyal és Alpolgármester Úrral úgy véltük, hogy egy
pályázatot célszerű benyújtani Kiskunmajsa részéről. Annál is inkább, mert Kiskunmajsa
részéről a Szent Gellért Iskola is egy 250 MFt bruttó összegű pályázatot fog benyújtani. A
kistérségből vélhetően Szank és Jászszentlászló is fog pályázni. Így nagyon rontanánk saját
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esélyeinket is, ha 3 pályázatot adnánk be. Ezért az javasoljuk, hogy az Arany János Iskola,
mint legesélyesebb pályázó kerüljön be a pályázatok közé. A Hivatal szakemberei készítettek
előzetes felmérést, hogy mekkora összegű felújításra lenne szükség a Bölcsőde épületre, a két
Óvoda épületre, az Arany János Iskola épületére és a Széchenyi Iskola épületére. 300 MFt a
előkészített díj, a felújítási szükséglet ennél kevesebb. A pályázat lehetővé teszi, hogy a
felújítási díjból eszközbeszerzésre is lehessen fordítani. Ez egy becsült érték. A pályázat
kétfordulós. Az első fordulóban nem kell még engedélyes dokumentációnak rendelkezésre
állni, műszaki és pénzügyi tartalomnak kell meglenni, szakmai tartalomnak is ott kell lennie.
A pályázat benyújtási határideje január 2-a. Ezért szükséges az I. fordulónak a minél előbbi
elkészítése. Az Ipari Parkkal kapcsolatban két döntést szeretnénk hozni. Egyik, ami ebben a
táblázatban szerepel, a január 16-ig benyújtandó pályázatot ki készítse el és milyen terhet
jelent az nekünk? A másik pedig, hogy a beérkezett tervezési ajánlatok közül melyik
árajánlatot fogadjuk el, hogy körülbelül 15 hektár területnek az Ipari Parkban a közművesítési
tervei elkészüljenek?
A pályázatokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele az 1., a 2. és az 5. tétellel,
az Üdülőfalu, az Arany Iskola és az Ipari Park pályázatával kapcsolatban?
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester szólal fel:
Hosszasan tárgyaltunk arról, hogy a DAOP-2007-4.2.1 számú pályázatra melyik oktatási
intézményt érezzük úgy, hogy nagyobb eséllyel tud pályázni? Mérlegelve a bírálati
szempontokat jelen pillanatban az tűnt tanácsosnak és bölcsebb megoldásnak, ha figyelembe
véve a régió nagyságát, és tudva azt, hogy nagyon sok intézmény kíván ebben pályázni, a
városunk egyetlen oktatási intézményt kíván indítani ebben a pályázatban. Maga a pályázati
kiírás nagyobb esélyt ad az Arany János Iskolának. Ez nem jelenti azt, hogy ha a
későbbiekben jönnek ilyen mértékben pályázati kiírások, és esély mutatkozik arra, hogy más
önkormányzati intézményt is felújíthassunk, akkor a többi oktatási intézményt is indítjuk, és
megpróbáljuk ezeket a lehetőségeket a számunkra is biztosítani. A Képviselő-testület felé ezt
tolmácsolni kell, hogy csak kifejezetten erre a pályázatra vonatkozik ez a szándék, a többi
pályázati kiírásnál ugyanígy mérlegelni fogjuk, és akkor mindenki egyenlőként indulhat.
Faludi Tamás képviselő kérdezi:
Ez a pályázat szeptemberben jelent meg, miért most került csak ide, mikor lett volna rá két
hónap, hogy kidolgozzuk? Résztelesebben át lehetett volna tanulmányozni, nem pedig most
kiosztani, próbálja meg a képviselő áttanulmányozni és próbáljon meg dönteni is.
Polgármester Úr miért nyilatkozott olyan magasabb szerveknek, hogy a város ebben nem
kíván pályázni?
Az Üdülőfalu útépítési pályázat támogatandó abban az esetben, ha megegyezett, hogy nekünk
ez pénzbe nem kerülhet. Az Arany János Iskola felújításának kérdése természetesen
támogatandó.
Viszont a harmadik pontot a magam részéről nem tudom támogatni, mert nem látom a jövőjét
ennek. A Pénzügyi Osztályunknak mi a véleménye a költségekről, melyeket most fel sem
lehet mérni?
/Fogl András képviselő kiment./
Terbe Zoltán polgármester válaszolja:
Nem nyilatkoztam sehol sem azt, hogy nem kívánunk pályázni, ilyen nem hangzott el tőlem.
Sőt az idén tavasszal kezdeményeztük azt, hogy készüljenek el a Gimnázium felújítási tervei,
melyek decemberre készülnek el. Ez már az első lépés volt ahhoz, hogy ezt a pályázatot
benyújtsuk. A szeptemberben kiírt pályázattal kapcsolatban még most sincs egyértelmű
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állásfoglalás az irányító hatóság részéről, hogy a Gimnázium, a szakközépiskolák most
pályázhatnak-e? Török Gusztáv Andor is panaszkodott a múlt héten tartott
megbeszélésünkön, hogy azok az integrált intézmények, amelyek több tagintézményt
foglalnak magukba, hogyan szerepelhetnek a pályázatokon? Minden épületükre pályázhatnak,
vagy csak egyre? Ezt az állásfoglalást vártuk az irányító hatóságtól, de továbbra sem tudjuk a
választ. Amit elmondtam szakképzéses pályázattal kapcsolatban, azt az információt sikerült
hivatalosan megszerezni. Ezért késtünk ezzel, mert az irányító hatóság eddig sem tudott
válaszolni érdemben ezekre a fontos szakmai kérdésekre.
Az Ipari Parkkal kapcsolatban azt a döntést nem hoztuk még meg, hogy meg kell pályázni, de
a január 16-i határidő nagyon közel van. Addig nem tudjuk megmondani, hogy mennyibe fog
pontosan kerülni, a tervek el nem készülnek, a költségvetés hozzá el nem készül. Előzetes
kalkulációt nyilvánvalóan lehet készíteni, tudunk fajlagos összegeket mondani. Ebből jött ki
az a 250 MFt-os összeg, amihez lehet pályázni plusz 250 MFt-ot. Ez az az összeg, amiből
infrasturtura fejlesztését lehet megoldani. A majsai vállalkozók részéről számtalanszor
elhangzott az a panasz, és jogosan, hogy hiába vásárolnak területet az Ipari Parkban, mint
ahogy azt tették az előző ciklusban is, visszaadták jelentős számban, mert nem tudják
felvállalni a közműépítés költségeit, meghaladja anyagi erőiket. Ezért célszerű egy olyan Ipari
Parkot kialakítanunk, ami nem csak egy zöld mező, hanem infrastrukturális fejlesztések is
vannak benne. Befogadó képessége sokkal magas az Ipari Parknak. Hiszen Kiskunmajsa
nagyon jó pozícióban van, közel van az autópályákhoz. Nagyon fontos az is, hogy az Ipari
Parkba befektetett összeg megtérülő összeg. Ez az a pályázati kategória, amelyre
befektetésként gondolhatunk leginkább. Hiszen ha most 100,- forintért veszünk 1 m2 telket,
akkor az infrastruktúra kialakítása után ennek húszszorosát is elkérhetjük 1 m2 telekért egy
vállalkozás számára. Azt is figyelembe kell venni, hogy ha sikerül megtenni azt, amit évek óta
nem tettünk meg, hogy egy cég menedzselje az Ipari Parkot, reklámozza, honlapot készítsen,
kiajánlja, megfelelő befektetőkkel tartsa a kapcsolatot, akkor a menedzselés eredményeként
nagyobb hajlandóságot fognak mutatni itt a befektetők. Megvásárolják a területet többszörös
áron, munkahelyeket fognak teremteni és adót fognak nekünk fizetni. Ez a terv. Ez a pályázati
forrás az, ami számunkra bevételt hozhat, a legfontosabb kitörési lehetőséget jelenti az
Önkormányzat számára. Ezért gondoltuk fontosnak ennek a pályázatnak az előkészítését.
Januárban kell döntenünk arról a pontos összegek ismeretében, hogy benyújtjuk-e, vállaljuk-e
azt a horribilis saját erőt, ami szükséges hozzá és megmérkőzünk-e a pályázatok versenyében?
Ahhoz, hogy ezt a döntést meghozhassuk, ezeket a szavazásokat ma meg kell ejtenünk. A
terveket el kell készíttetni, és a pályázat elkészítését el kell kezdeni.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester teszi fel a kérdést:
Az Üdülőfalu szilárd útburkolat építéséhez az Egyesület nyilatkozott írásban, hogy biztosítja
az önerőt. Az Önkormányzatnak azt a részt kellene vállalni, amely sikeres pályázatnál kikerül
ebből a költségből?
Terbe Zoltán polgármester megválaszolja:
360 eFt-ot kell vállalni és a tervezési díjat ki kell fizetni, de a tervezési költség ezen a
pályázaton is visszaigényelhető a pályázat után, megtérül.
Faludi Tamás képviselő kérdezi:
És az Ipari Parknál mennyibe kerül az Önkormányzatnak?
Terbe Zoltán polgármester válaszol:
Ott a tervezési díj árajánlatok alapján 6.729.000,- Ft, ami mindenképpen minket terhel, és a
360,- eFt-os pályázatírási díj terhel minket.
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Faludi Tamás képviselő tudakolja:
Tehát el kell döntenünk, hogy vállaljuk-e a 6.729.000 Ft, a 360,- eFt és a 432 MFt önerőt.
Ahogy Polgármester Úr az imént mondta, miből vállaljuk ezt a horribilis önerőt?
Terbe Zoltán polgármester felel:
Ezt a holnapi Pénzügyi Bizottságon tárgyaljuk meg.
Faludi Tamás képviselő javasolja:
Akkor döntsünk ebben holnap.
Terbe Zoltán polgármester válaszol:
Közművesítési tervek elkészítése nagyon nagy feladat. Ezért szükséges, hogy minél több időt
biztosítsunk a tervezők számára. Minden nap számít ebben az esetben. Az árajánlatban
szerepel a vállalási határidő, az a határidő, ami elegendő ahhoz, hogy benyújtsuk a pályázatot.
Faludi Tamás képviselő mondja:
Számomra a legfontosabb, és ami egyedül számít a város költségvetésének a jövője. Én nem
látom azt, hogy ezt a önerőt mi ki tudjuk fizetni. Ki tudjuk fizetni abban az esetben, ha a
Tisztelt Képviselő-testület megszavazza a jövő héten az 1 milliárd forintos hitelt. Ha ezt
megszavazza, akkor lesz pénz egy olyan befektetésre, ami az én olvasatomban egy holt tőke
lesz. Mert olyan szépen hangzik az, amit Polgármester elmond, hogy itt befektetők fognak
áramlani, kiajánljuk, majd menedzsment lesz, majd jönnek a vállalkozók is, micsoda óriási
kedvük lesz itt többszörös áron megvásárolni a területet akkor, ha lesz infrastruktúra
biztosítva. A mi Ipari Park történetünk nem arról szól, hogy sikertörténet lenne. Akkor sem
lenne sikertörténet, ha infrastruktúrával tele lenne tűzdelve minden sarka. Akik eddig
érdeklődtek vállalkozások, valami miatt mégsem jöttek. Nem azért, mert nem volt
infrastruktúra, valamiért mégsem maradt Majsán. Vagy az általam már többször hivatkozott
csónakgyáros. Az lett mondva, hogy azért nem jön, mert nincs szennyvíz. Elment Tázlárra, ott
sincs szennyvíz. Nézzétek meg a környező településeket. Jászszentlászlóra valami miatt
mennek a vállalkozások. Akkor nem volt szennyvíz, még mikor mentek, és Papp József mégis
tudott vinni vállalkozásokat. Autópályától nem 15 km-re, hanem autópálya mellett ott vannak
az üres Ipari Parkok teljes infrastruktúrával, teljes logisztikai központokkal. Mi miben
reménykedünk? Itt most amit meg kellene szavazni mindenféle pénzügyi előterjesztés nélkül,
nem látom én ezt olyan jónak. Minden nap számít. Nem tudom elképzelni azt, hogy ennyire
számít minden nap, hogy legalább a holnapi költségvetési bizottsági ülést nem lehet
megvárni. Beszélgetni egy kicsit arról, hogy tényleg ez a 250 MFt-os önerő megéri-e ezt a
beruházást.
Terbe Zoltán polgármester magyarázza:
Nem arról van szó, hogy 250 MFt-ot ráköltünk-e, vagy sem, hanem arról, hogy ismerjük meg,
hogy pontosan mennyibe kerül, az erre vonatkozóan kell terveket csinálni. Sajnos az előző
ciklus nagy hiányossága, hogy ezek a tervek nem készültek el, egyik sem. Akkor most nem
kellene kapkodnunk a pályázati kiírások után. Az Ipari Park tekintetében, ha nem teszünk
semmit, nem költünk rá pénzt, akkor biztos, hogy nem tudunk többet tenni. Ez is egy variáció.
Vagy pedig a tettek mezejére lépünk, elindulunk egy irányba, amely Kiskunmajsán
munkahelyeket teremthet, befektetőket hozhat. Bízom benne, hogy a következő pár évben
sikerül befektetőket idehozni, ehhez előrehaladott tárgyalásaink is vannak.
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Dósai Imre alpolgármester kér szót:
Azt szeretném mindenki figyelmébe ajánlani, hogy a takarékoskodásba úgy összehúztuk
magunkat, hogy tovább nem is nagyon tudunk húzni. A további lehetőségeink csak a
befektetések, a munkahely teremtés révén a bevételi forrásokat növelni, bevételi
lehetőségeinket bővíteni. Erre az a lehetőség van, hogy munkahelyteremtő beruházásokat
idehozni. Ugyanúgy, mint minden más beruházásnál előzetes terveket igényelnek. Ha
nincsenek előzetes terveink, amiről kellene dönteni, akkor nem fogunk tudni a pályázatokon
részt venni. Ez a lehetőség, ami most az uniós fejlesztési lehetőségek révén előttünk áll, ezek
el fognak úszni előttünk. Akkor visszakeveredünk ez előző 4 éves csapdába, hogy 2 évig
várunk a Sallai megváltóra, két évig a jó szerencsére, és akkor ugyanitt tapossuk a sarat,
egymással viaskodunk, hogy melyik utcában kellene villanyégőt kicserélni, és szavazzuk meg
rá a 20.000,- Ft-ot. Lehet ezt a taktikát alkalmazni, de jó lesz-e a város fejlesztése
szempontjából?
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester számot ad:
Nemrégen kaptam kézhez még egy ajánlatot a közoktatási intézmények pályázatához.
Szeretném, ha a Képviselő-testület figyelmébe tudnám ajánlani, későn érkezett az ajánlat, a
táblázatban nincs benne. 2,8%-os sikerdíjat számol fel, a pályázatkészítést pedig ingyen végzi
el a pályázatíró cég. Egyébként Kiskunmajsa gyökerű úrról van szó, aki Bábolna körzetében ír
ajánlatokat.
Terbe Zoltán polgármester megjegyzi:
Megfontolandó ez az ajánlat is. Egy dolgot azonban szeretnék kiemelni. Ezek regionális
pályázatok, és azok a pályázatíró cégek jelentős előnyben vannak szakmailag, lobby
képességben, aki a saját régióban dolgoznak, ott végzik tevékenységüket. Ezért azt
javasolnám, hogy olyan céget bízzunk meg, aki itthon van a dél-alföldi régióban.
Dósai Imre alpolgármester észrevételezi:
Csak a pontosítás kedvéért ez a 2,8% a 300 MFt esetében 8,4 MFt, az árban sem kedvező.
Terbe Zoltán polgármester magyarázza:
Amit az Alpolgármester úr számolt, az ajánlat habár a pályázat benyújtásakor kedvező
paraméterekkel rendelkezik, hiszen nem kell fizetnünk az első lépésben sem, de az általa írt
pályázat vállalási összege anyagilag nagyobb terhet jelent majd számunkra. Ezért javaslom,
hogy a táblázatban szereplő 1. számú vállalkozást részesítsük előnyben. Felteszem szavazásra
a kérdést pályázatonként.
Először feltenném szavazásra az Üdülőfalu útépítési pályázat megbízási szerződésének
megkötésére az 1. számú vállalkozóval a határozati-javaslatban írt feltételekkel. Aki az abban
foglaltakkal egyetért kézfelnyújtással szavazzon.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a határozati javaslat 3. pontját.

Terbe Zoltán polgármester folytatja:
Aki egyetért azzal, hogy az Arany Iskola pályázatának I. fordulóját az 1. számú vállalkozó
ajánlatát elfogadva, vele szerződés alapján, az itt szereplő paraméterek szerint bízzuk meg, az
kérem kézfelnyújtással szavazzon.
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Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett – elfogadta a határozati javaslat 2. pontját és
a fenti szavazatok arányában az alábbi határozatot hozta.

343/2007. sz. határozat
Előterjesztés pályázatok benyújtásának előkészítéséről
Határozat

1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az alapfokú nevelésioktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrája fejlesztésének támogatására a DAOP2007-4.2.1/2F pályázat előkészítését az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
fejlesztésére. A pályázat elkészítésével árajánlata alapján a HBF Hungaricum Kft-t megbízza
4.080.000,- Ft-ért, melyből 360.000 Ft-ot pályázatírási díjként biztosít az általános tartalék
terhére, 3.720.000 Ft-ot pedig az egyéb pályázat-előkészítő munkálatokra.
2. Az Üdülőfalu szilárd burkolatú útépítés támogatására a DAOP-2007-3.1.1/B pályázat
elkészítéséért a HBF Hungaricum Kft. megbízási díjára munkadíj fejében bruttó 360.000,- Ftot az általános tartalék terhére, sikeres pályázat esetén további bruttó 4.800.000,- Ft-ot
biztosít, amelynek egy része a pályázatból megtérül.
A kiadások fedezete az általános tartalék.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: pályázatok benyújtása szerint

/Faludi Tamás képviselő távozott, jelen van 9 képviselő./

Terbe Zoltán polgármester bejelenti:
Mivel a Testület létszáma 10 fő alá csökkent, a testületi ülést határozatképtelenség miatt
felfüggesztem, a határozatképesség helyreállítása érdekében szünetet rendelek el.

S z ü n e t u t á n.

/Fogl András, Faludi Tamás, Kolompár Orbán, Dr. Szabó Lajos, Szikora Lajosné
képviselők megérkeztek, jelen van 14 képviselő./

Polgármester folytatja az ülést:
Megállapította, hogy 18 képviselőből 14 képviselő jelen van, az ülés újra határozatképes,
folytatja azt.
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2./ N a p i r e n d
Beszámoló Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2007. évi munkájáról
/Szóbeli előterjesztés/ KÖZMEGHALLGATÁS

Terbe Zoltán polgármester megkezdte diavetítéssel egybekötött tájékoztatóját:
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki ma eljött ide, a 2007. évi közmeghallgatásunkra, sok
szeretettel köszöntöm a TV előtt ülő kiskunmajsai polgárokat és érdeklődőket, a mai
közmeghallgatást megkezdjük. Vendégeink között szeretném üdvözölni dr. Garai István Urat,
körzetünk országgyűlési képviselőjét. És sok szeretettel köszöntöm mindazokat az
intézményeket, vállalkozókat és hatóságokat, akik elfogadták meghívásunkat és segítenek
nekünk abban, hogy a közmeghallgatás idején minél több fontos információt kapjunk a
minket érdeklő dolgokról.
Tisztelt Vendégeink, tisztelt TV nézők! Egy esztendővel ezelőtt nehéz helyzetben voltunk.
2006. végén azzal kellett szembesülnünk, hogy olyan helyzetbe került a város, hogy ha azt a
kiadási struktúrát megőrzi, ami eddig volt Kiskunmajsán, akkor könnyen csődbe kerülhet.
Rájöttünk arra, hogy a kiadási struktúra nem tartható tovább, módosításokra van szükség. Ezt
korábban szerepeltettük választási programunkban is. Akkor feladatainkat e szerint
csoportosítottuk. Voltak égető feladataink, úgymond tűzoltó munka, amit azonnal meg kellett
tennünk. Minden év végéig kell meghozni a döntést az önkormányzatnak a következő évi
adórendelkezésekről, mert év közben adót emelni tilos, csak csökkenthetjük azokat. Minden
év végéig kell meghozni a közműdíjakkal kapcsolatos döntésünket, utána már nem áll
módunkban év közben módosítani rajta. Ezért tavaly év végén drasztikus és szigorú
döntéseket hoztunk annak érdekében, hogy a pénzügyi egyensúlyunk, valamelyest helyre
billenhessen. Hoztunk aztán rövidtávú intézkedéseket is, amelyek takarékosságot célozták
meg, és hoztunk közép- és hosszabb távú intézkedéseket is az elmúlt év során. Miután a
takarékosság minden lépcsőjén végigmentünk, akkor térhetünk majd át azokra a feladatokra,
amikkel szeretnénk Kiskunmajsa bevételeit jelentősen növelni anélkül, hogy a lakosság terhei
nőnének. Összefoglalnánk azt, hogy milyen azonnali intézkedéseket tettünk a tavalyi év
végén: Vízdíjemelés hajtottunk végre, aminek révén megszűntettük azt a korábbi gyakorlatot,
hogy Kiskunmajsa Város a költségvetéséből évi 15 MFt-os támogatás kiegészítést adott a
vízdíj fizetésére. Megemeltük a kommunális adót 100%-al annak érdekében, hogy a
szemétszállítás költségeihez ne kelljen a városnak legalább 5 MFt-ot pluszban hozzáadni.
Emelést hajtottunk végre az idegenforgalmi adón, a vállalkozások számára is létesítményadót
vezettünk be. 2007. év elején áttértünk a rövidtávú intézkedésekre, valamint a középtávú
intézkedések előkészítését kezdtük meg. Évek óta ismert ténnyel kellett szembenéznünk,
jelentősen csökkent Kiskunmajsán az iskolákban a gyermeklétszám. Az elmúlt évek során
közel 200 fővel kevesebb gyermek járt már a majsai iskolákban, ugyanakkor a pedagógus
létszám változatlan maradt. Ezért azt a nehéz döntést kellett meghoznunk, hogy a
kiskunmajsai oktatási intézmények jelentős részét egy intézménnyé vontuk össze. A
Bölcsődét, az Óvodát, az Arany Iskolát és a Széchenyi Iskolát egy intézménnyé integráltuk és
így megtakarításokat érhetünk el. Ekkor derült ki, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utcai
iskolaépületre már nincs szükség. Annyival kevesebb gyerek jár iskolába, hogy kiürült az
iskola. Ezt, mint iskolai létesítmény megszűntettük. Azzal a sajnálatos ténnyel is szembe
kellett néznünk, hogy egyetlen külterületi óvodánk Bodogláron is kiürült, 2 gyermek
iratkozott be, ezért az óvoda bezárásáról intézkedtünk és az óvódában egy Közösségi Házat
szeretnénk mielőbb kialakítani. Megvizsgáltuk azt, hogy Kiskunmajsán mennyibe kerül az
étkeztetés a gyermekek és a pedagógusok részére. A számítások és más települések gyakorlata
is azt mutatta, hogy célszerű megvizsgálni azt, hogy ha kiadjuk vállalkozásba, akkor ezt
mennyiért tudnánk megoldani. Azt is meg kellett vizsgálnunk, hogy a 10 évek ezelőtt kötött
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szerződés a Katolikus Egyházzal milyen kötelezettségeket ró ránk? Az 1998-ban aláírt
szerződés értelmében a Katolikus Iskola megkapja tulajdonba azt az épületet, ahol a mai
napig is működik az Arany Iskola konyhája. A szerződés azt tartalmazta, hogy 10 év után
nekünk el kell hagyni az épületet, és át kell adni teljes mértékben a Katolikus Iskola részére.
Ez is azt mutatta, hogy az étkezés területén komoly fejlesztések előtt állunk, új konyhát kell
építeni, vagy felújítani a régieket. Ennek a beruházásnak az összege körülbelül 40 MFt. A
közbeszerzési pályázattal azt vizsgáltuk meg, hogy a vállalkozó átvállalja-e helyettünk ezt az
óriási kiadást, és tudja-e ezzel együtt olcsóbban megoldani a kiskunmajsai étkeztetést. A
tegnapi nap írtuk alá a szerződést azzal a győztes vállalkozóval, aki a közbeszerzési eljárás
keretében nyertes lett ezen a területen. Megnéztük azt, hogy Kiskunmajsa hitelállománya
javítható-e, csökkenthetünk-e a kamatokon a bankokkal történő tárgyalások során? Magyar
szabályozás szerint ez is csak közbeszerzési eljárás keretében valósítható meg. Elindítottuk
ezt a folyamatot is. A közbeszerzési eljárás I. fordulóját eredménytelennek nyilvánítottuk,
mert az ajánlattevők nem tettek a jelenlegi helyzetnél jobb ajánlatot, ezért II. forduló mellett
döntöttünk, ez még most is folyik. A napokban hozunk ezzel kapcsolatos döntéseket.
Intézményeink közül többet is átvilágítottunk. A Városgazdálkodási Intézményt átszerveztük,
ott is megtakarításokat értünk el. A Polgármesteri Hivatal működését is átszerveztük, közel
10%-os létszámleépítést hajtottunk végre, amit a hivatal dolgozói meg is éreznek, mert sokkal
nagyobb leterheltség mellett dolgoznak manapság, mint korábban. A kulturális élet
átszervezését is napirendre tűztük. A kiskunmajsai Kultúrház, Könyvtár fenntartása a „nagy
kalapból” évente mintegy 40 MFt-ot visz el. Meg kellett néznünk azt, hogy kulturális
értékeink sérülése nélkül hogyan tudjuk ezt takarékosabban, olcsóbban megtenni. A
koncepció elkészült, pár héten belül döntünk ezzel kapcsolatban is végleges megoldásként. A
kiskunmajsai sport átszervezésén is gondolkodnunk kellett, hiszen az a struktúra, ami
korábban gyakorlat volt, hogy az egyesületek kaptak tőlünk némi, egyre csökkenő támogatást,
és a vállalkozók is egyre csökkenő mértékben támogatták őket hová vezet. Számításaink
szerint oda vezetett volna, hogy sportegyesületek szűnhettek volna meg, és a kiskunmajsai
sport hagyományai mentek volna veszendőbe. Ezért a sport átszervezésére koncepciót
dolgoztunk ki. Olyan koncepciót, hogy az újonnan kialakítandó struktúra képes legyen más
forrásokat is felhajtani és befogadni a sportéletre Kiskunmajsán. Ezzel együtt átvilágítottuk a
Dózsa György Gimnázium működését is, ott is takarékossági intézkedéseket tettünk, csakúgy,
mint a Zeneiskolánál. A táblázat a jövő évi költségvetési koncepció számadatait tartalmazza,
hogy mennyi pénzt takarítottunk meg ezekkel a lépésekkel. A közétkeztetésben történő
változás mintegy 35 MFt-os megtakarítást jelent. A bodoglári Óvoda megszűnése 3,5 MFt-ot,
Városgazdálkodási Intézmény átszervezése 2 MFt-ot, és az összevonások és szervezések
miatti leépítések létszámcsökkenése 73 MFt-os megtakarítást eredményez. A kormányzat
„segítette” ezt a folyamatot, hiszen oktatási törvény módosításával kötelezővé tette a kötelező
óraszámok emelését mintegy 10%-al, ezért is létszámleépítésre került sor az iskolákban
szeptember 1-el. Ez közel 4 MFt-os megtakarítást jelentett. Voltak olyan szerződéseink,
amiket felmondtunk, hiszen ezeket a munkákat saját magunk el tudjuk költségek nélkül
végezni. A közművelődés átalakítása, amit az előbb vázoltam terveink szerint mintegy 5,3
MFt-os megtakarítást fog jelenteni. A vízdíjtámogatás megszűnése, a Többcélú Kistérségi
Társulás működésével kapcsolatos megtakarítások a táblázatban szereplő összeget fogják
eredményezni. Az idősek karácsonyi csomagjának régi hagyományát sajnos fel kellett
számolnunk nem csak azért, mert nincs pénzünk, hanem a csomagok szétosztása körül
szakmai, törvényi viták bontakoztak ki. Nem szeretnénk, hogy Kiskunmajsa Város
Önkormányzata rossz helyzetbe kerüljön ezen a területen. A beiskolázási segélyt is
nyilvánvalóvá vált, hogy csak rászorultsági alapon engedi meg a törvény osztani, ha a nélkül
osztjuk, akkor jelentős adóteher járulna hozzá. A beiskolázási segélyt is rászorultsági alapon
osztjuk, ezért feleannyi pénzbe kerül, mint tavaly került ez a támogatás. Egy energetikai
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beruházás is hoz némi hasznot számunkra, és a többi tétel is mutatja, hogy milyen komoly
megtakarításokat értünk el az idei esztendő során. Összesen mintegy 182 MFt-os megtakarítás
az, amit elértünk az idei év során. Szeretném hozzátenni, hogy ezen megtakarítások 88%-a
működési költségek csökkentését jelenti, és 12%-a az, ami fejlesztések csökkentését jelenti.
Tehát alapvetően a működési költségeket faragtuk le az előző évben. Az elmúlt évek során
sajnos elmaradtak olyan fejlesztések előkészítései, amik most a körmünkre égtek. Kapkodva
kell pályázatírás után néznünk, hiszen nap mint nap új uniós pályázati források jelennek meg
a látókörünkben, és ezért a szűkös anyagi helyzet ellenére el kellett kezdenünk nagy
projektek, nagy fejlesztések előkészítéseit. A piac befedéséről és felújításáról a tervek
decemberben elkészülnek. A Dózsa György Gimnázium és kollégium felújításáról is a tervek
decemberben elkészülnek. Régi kívánság az, hogy az Üdülőfalu III. ütemében is legyenek
aszfaltozott utak. Erre vonatkozó pályázat megjelent, be is nyújtottuk. Szeretném hozzátenni,
hogy ehhez az útépítéshez Kiskunmajsának minimális összeget kell áldoznia, mert az
üdülőtulajdonosok a saját részt, a 10%-ot, amit a pályázat megkövetel összeadják a város
számára. Az Ipari Park fejlesztését is el kellett kezdenünk. Ez a körmünkre égett, az elmúlt 67 évben nem tettünk semmit ezen a területen. Érdemben infrastruktúrát kell építeni ahhoz,
hogy idecsalogassuk a vállalkozásokat. A tervek készítésére az árajánlatok bejöttek,
későbbiekben döntünk a terveztetőről. Az elmúlt hetek során derült ki, hogy a kormányzat
támogatja valamilyen szinten cigánytelepek felszámolását, ezért a kiskunmajsai
Önkormányzat a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal közösen benyújtotta a cigánytelep
felszámolása érdekében ezt a pályázatot. Pályázatot nyújtottunk be a központtól a szegedi
hídig tartó kerékpárút megépítésére, amelynek elbírálása a napokban folyik. Pályázatot
nyújtunk be a Kiserdő jelentős részének felújítására, rekonstrukciójára. Bízom benne, hogy a
régiók sorában a pályázat sikeres lesz és meg tudjuk valósítani a fejlesztést. Itt a látkép a piac
jelenlegi állapotáról. Gondolom mindenki látta és nap, mint nap tapasztalta, hogy valóban
rászorul egy komolyabb felújításra. A konkrét fejlesztési elképzelések után hosszabb távon is
gondolkoztunk. Az Ipari Park közműfejlesztése jelentős terhet ró majd ránk, hagy úgy dönt az
Önkormányzat, hogy foglalkozik a kérdéssel. Ebben az esetben az unió, illetve Magyarország
csak felét adja a fejlesztési költségeknek. Következő esztendők legjelentősebb fejlesztési
elképzelései között kell számon tartani, több százmilliós beruházást igényel. Általános iskolai
intézmények felújítására is megjelent pályázat, ezzel kapcsolatban is hoztunk döntést a mai
nap folyamán. Január 2-ig be fogjuk nyújtani az Arany János Általános Iskola, a Széchenyi
Iskola, az Óvodai épületek és a Bölcsőde felújításához szükséges pályázatot.
Eszközbeszerzéssel együtt közel 300 MFt-os fejlesztés elé nézünk. Jó hír az, hogy
lehetőségünk van arra, hogy Kiskunmajsán végre járóbeteg szakrendelőt építsünk. A
kormányzat a költségek 90%-át adja támogatásként, amennyiben sikeres lesz a pályázatunk. A
járóbeteg szakrendelő megépítésével régi vágyunk teljesül, nem kell Félegyházára,
Kiskunhalasra járni röntgenre, belgyógyászhoz, nőgyógyászhoz, és egyéb kezelésekre,
vizsgálatokra, Kiskunmajsán megoldható lesz. Nagyon fontos, hogy a laborvizsgálatokat is
Kiskunmajsán fogják elvégezni. Beruházás teljes összege közel 1 Milliárd Ft lesz. A
napokban vizsgáljuk meg azt, hogy az intézmény fenntartása mennyibe fog kerülni nekünk,
tudjuk-e a fenntartást biztosítani az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak a támogatásából,
vagy kell hozzáadnunk pénzt? Amennyiben ez a kérdés eldől, a pályázat benyújtása sürgőssé
vált, hiszen február 8-ig már be kell nyújtani. A kistérség komplex informatikai fejlesztését
szeretnénk megvalósítani, az ezzel kapcsolatos pályázat jövő márciusban fog megjelenni, erre
is készülnünk kell. Nagyon komoly pályázati kiírás a kistérségi központok úgynevezett
integrált fejlesztési programjának megvalósítása. Ezen pályázatok keretében nagyon sok
fejlesztésre nyílik mód. Ebből lehet a piac befedését, a Kultúrház felújítását finanszírozni,
ebből lehet temetőket megújítani, parkokat és köztereket kialakítani. A részletek kidolgozását
a következő hetekben valósítjuk meg, és jövő év elején eldőlnek ezzel kapcsolatos kérdéseink
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is. Mint látják Tisztelt Nézőink, Tisztelt Hallgatóság, nagyon komoly fejlesztések vannak,
több milliárd forintos beruházások elé nézünk sikeres pályázatok esetén. Ahhoz, hogy ekkora
volumenű beruházásokat le tudjunk bonyolítani, egy szakértő szervezetet kell felállítanunk,
amelyet jövő év januárjában szeretnénk megoldani. Célszerű ezt a szervezetet kistérségi
szinten megvalósítani, nem Kiskunmajsára hárul akkor csak ez a feladat, és a szervezet nem
csak Kiskunmajsán tud segíteni ezen a területen. Szeretném bemutatni a járóbeteg
szakrendelő jelenlegi terveit, amely a mostani Egészségház helyén épül meg majd. Mint
mondtam az elején, ezek az intézkedések elsősorban költségvetési kiadások csökkentését
szolgálták, de elkezdtünk egyfajta projekt előkészítési munkát is. E jelmondatot kiemeltük,
mert szerintem e szerint zajlik életünk: „Az a település számít gazdag településnek, melynek
gazdagok a polgárai.” Kiskunmajs Város ugyan Kiskunmajsa 2. legnagyobb munkáltatója, de
az tapasztalható, hogy közpénzekből nem lehet megoldani a munkaerő piaci gondokat, a
munkanélküliséget enyhíteni. Ezért nekünk olyan politikát kell folytatnunk, hogy a
vállalkozások szívesen telepedjenek meg Kiskunmajsán, szívesen jöjjenek ide Kiskunmajsára,
és a majsai vállalkozók is jól érezzék itt magukat. Ezért olyan programokat indítunk el,
amelyek szerintünk ebbe az irányba hatnak. Mint említettem, az Ipari Parkban 15 hektárt
szeretnénk közművesíteni, amennyiben a Testület úgy kívánja, és megszavazza ezt a
döntésünket. Az Ipari Parkot úgynevezett menedzseléssel fogjuk majd irányítani és szeretnénk
ide minél több vállalkozót behozni. Előrehaladott tárgyalásaink vannak olyan cégekkel,
amelyek komoly szándékot mutattak a betelepedésre. Egyik testületi ülésünk elején el is
mondta ezt az egyik vállalkozó nekünk. A vállalkozások számára szeretnénk egy
kamattámogatási programot beindítani 2008-tól, amennyiben a Testület elfogadja ennek a
pénzügyi és szakmai paramétereit. Ennek a lényege az, hogy ha valamely vállalkozás
működéséhez hitelt vesz fel, akkor a hitel visszafizetésekor a kamatainak egy részét az
Önkormányzat átvállalja. Ez is egyfajta befektetés a vállalkozói szférába a város részéről,
hiszen talán szívesebben adnak a bankok hitelt akkor, ha kap támogatást az Önkormányzattól.
Szívesebben vesz fel ő is hitelt, hiszen nem jelent neki akkora terhet, ez által fejlesztéseket
hajthat végre, és munkaerőnek teremthet helyet Kiskunmajsán. Ipari Parkunk látképe jelenleg
így néz ki, ez egy zöld mező, csak nevében Ipari Park, ezt valóban Ipari Parkká kell
varázsolnunk, utat kell építenünk, villanyt, gázt, szennyvizet kell kivezetnünk és ehhez
rengeteg pénz kell sajnos. A turizmus Kiskunmajsa egyik kitörési ágazata lehet. A korábban
megromlott viszonyt a Jonathermál Zrt-vel normalizáltuk, helyre hoztuk a jó kapcsolatokat.
Ezért kitűzhetjük azt a célt, hogy az együttműködés mellett az a cél, hogy Kiskunmajsa is a
turizmus célpontja legyen, ne csak a Fürdő. A város és a kistérség is a célpontja legyen
azoknak a turistáknak, akik ide akarnak hozzánk látogatni. Ennek érdekében szerveztük meg
I. alkalommal Kiskunmajsán a Nyári Fesztivált, amely 5 hetesre sikerült. Ez egyfajta
kibővítése volt a hagyományos 2 és fél, 3 napos Majsa Napoknak. Szerencsésen pályáztunk
pénzeket ennek a programnak a lebonyolítására és elmondhatom Önöknek, Tisztelt Hölgyeim
és Uraim, hogy idén volt a legolcsóbb az ünnepségsorozat, mióta Kiskunmajsa fennáll és
működik. Egy millió forintba sem került ez a programsorozat nekünk. Köszönet illeti azokat a
kiskunmajsai polgárokat és vállalkozókat, akik látják a szándékot a város vezetésében és
mellé állnak, és kezdeményezéseikkel, munkájukkal támogatják a város szépítését, jobbá
tételét. Ennek nagyon jó példája volt a Fecske utcai híd megépítése, a képen látható az
összefogás, a társadalmi munka, mely a szomszédos lakók segítségével egy nagyon szép hidat
valósított meg, kényelmessé és praktikussá téve az ott élők életét és közlekedését. Nagyon jó
példa a vállalkozói összefogásra a kiskunmajsai szökőkút megépítése. 1963. óta állt itt az a
szökőkút, amelyet most elbontottak a vállalkozók és némi városi pénzügyi támogatással
tavaszra elkészítik, egy nagyon impozáns és látványos szökőkutat, és sikerül majd körülötte a
teret is rendezettebbé tennünk. Ez a jelenlegi állapotnak megfelelő kép, amit Önök is
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láthatnak nap, mint nap, ha erre járnak. Nagyon fontos, hogy van olyan egyesület, olyan
mozgalom, amely városszépítéssel kíván foglalkozni.
/Nagy Imréné képviselő megérkezett, jelen van 15 képviselő./
Önök is láthatták, hogy a Rossmann áruház előtt milyen szép térfejlesztést hajtott végre, fákat,
növényeket ültetett, a kipusztult fák helyére pedig tavasszal újakat fog ültetni. A
Városgazdálkodási Intézmény egy olyan intézménye volt az Önkormányzatnak, melyet a
korábbi évek során jobb híján sokoldalú feladattal bíztunk meg, ők működtették a védőnői
szolgálatot, az orvosi ügyeletet és sok egyéb dolgot is. Letisztítottunk ezt a profilt, a
Városgazdálkodási Intézmény, mint ahogy a nevében is van, csak városgazdálkodással
foglalkozik. A Városgazdálkodási Intézmény alkalmas arra, hogy a közterületek fenntartását,
ápolását és gondozását a lehető legolcsóbban valósítsa meg, hiszen közhasznú munkásokat
vehet igénybe. Az elmúlt év során 3 olyan sikeres pályázata volt a Kistérségi Társulásnak,
amelyek révén közhasznú munkások munkájával és állami támogatással tudtuk a köztereket
fenntartani. Mikor a ciklus elején többen, talán még a tavalyi közmeghallgatáson is mondták,
hogy milyen romos a kiskunmajsai állomás épülete, kimentünk a helyszínre és megnéztük.
Sikerült a MÁV szakembereivel egy jó kapcsolatot kialakítanunk, és az utóbbi napokban a
vasútállomás külső homlokzata megújult. Köszönet a Városgazdálkodási Intézmény
dolgozóinak, hogy a környékét is rendbe tették, és azóta is gondozzák folyamatosan. A
turizmusról egy pár gondolatot még mondanék. Az előbb már elmondtam a lényeget. Az a
célunk, hogy Kiskunmajsa város és a kiskunmajsai kistérség is a turizmus célpontja legyen, és
a Nyári Fesztivál is ezt a célt szolgálta. Nagyon fontos momentumnak tartom azt, hogy 2.
alkalommal rendeztük meg Kiskunmajsán a Testvérvárosi Konferenciát. Kiskunmajsa 5
testvér településének delegációja látogatott el hozzánk, és a konferencia megrendezésével
ennek ürügyén Kiskunmajsa közel 15 ezer eurós támogatást kapott Brüsszelből, amit a majsai
rendezvénysorozat támogatására tudtunk fordítani. Ezen a Konferencián olyan programot
tudtak elfogadni a jelen lévő városi delegációk, ami azt mutatja, hogy a következő években
ennél sokkal több pénzt tudnánk ilyen kapcsolatokra elnyerni. Terveink között szerepel
többek között iskolák vállalkozói programjának megszervezése, uniós programból
meghívnánk testvértelepüléseink iskoláit. Tehát célunk az, hogy a testvérvárosi
kapcsolatainkat kiszélesítsük. Nagyon fontos, hogy Európa polgárai egymással
megismerkedjenek, megismerjék egymás gondolatait, ötleteit, javaslatait. Erre az Unió
nagyon komoly támogatási forrásokat tud biztosítani. Most már elmondhatjuk, hogy
megismertük a technikáját, hogy hogyan kell ezeket a pénzeket lehívni, lepályázni,
későbbiekben is e szerint szeretnénk eljárni. Egészségügy területén is kibővítettük azt a
folyamatot, amely a szűréseket jelenti, megelőzni a betegséget, hiszen sokkal könnyebben
kezelhető, és az itt felsorolt egészségügyi szűrővizsgálatokat is megtartottuk és a későbbiek
során is meg fogjuk tartani Kiskunmajsán. Az elmúlt egy év során számos reformfolyamatot
indítottunk el és számos reformot hajtottunk végre. Mindamellett a város életét érintő
kérdések területén is végrehajtottuk a választók által ránk rótt feladatokat. Ezúton szeretnék
köszönetet mondani a kiskunmajsai Képviselő-testület tagjainak, a Polgármesteri Hivatal
dolgozóinak, a város intézményeinek, dolgozóinak és minden kiskunmajsai polgárnak, hogy
segítettek nekünk abban, hogy a várost egy új, fenntartható fejlődési pályára állíthatjuk.
Köszönjük azok megértését és türelmét, akik áldozatot hoztak ennek érdekében. Az előző egy
év munkája véleményem szerint megteremtette azokat az alapokat, amely biztos támpontot
nyújtanak Kiskunmajsa fejlődéséhez. Köszönöm megtisztelő figyelmüket Tisztelt Hölgyeim
és Uraim! Mielőtt a közmeghallgatás következő részére térnénk át, a beszélgetésre, sok
szeretettel köszöntöm Illés Tibor Urat, aki a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási
Részvénytársaság vezetője. Azért hívtuk meg Őt erre a mai találkozóra, mert jövő év
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márciusától alapvető változás fog beállni a kiskunmajsai hulladék elszállításában. Egy hosszú
évek óta folyó program keretében Uniós forrásokból és vállalkozói támogatásból következő 4
évben 3 telephelyen létesül olyan hulladékkezelő, amely európai színvonalú, korszerű
hulladékkezelő, Vaskúton, Kiskunhalason és Felgyőn. Ezek a hulladékkezelő telepek március
végétől fognak elkezdeni működni, és a kiskunmajsai lakossági hulladék oda kerül
beszállításra. A jelenlegi szeméttelep rekultivációra kerül, egy nagy földhalom alá temetjük
több évtizedes szemétgyűjtésünk eredményét. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan a
Laktanyában egy Hulladékudvart alakítunk ki, ahová a lakosság beviheti az általa termelt
hulladék jelentős részét. Megkérem Illés Tibor Urat, tartson nekünk egy rövid tájékoztatót
arról, hogy mire számíthatunk a jövő év során, a változások után.
Illés Tibor, a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Zrt. Vezetője:
Tisztelettel köszöntöm az itt megjelenteket és Kiskunmajsa Város lakóit. Örömmel
tájékoztathatunk mindenkit, elsősorban a projekt helyzetéről és jelenlegi állásáról szeretnék
pár szót mondani. Tavaly ezen a közmeghallgatáson részt vettem, és azóta jelentős változások
történtek a projekt életében. A legutóbbi és legjelentősebb változás az, hogy november 15-én
megkezdődött és a napokban még folyamatosan zajlik a kiskunhalasi hulladékkezelő
központnak a próbaüzeme. Ez azt jelenti, hogy lassan tényleg a projekt befejezéséhez érünk,
illetve elindulhat a korszerű hulladékgazdálkodási rendszer, ami 82 településen valósul meg.
Köztük Kiskunmajsán is. Ez az egész rendszer felállásában magában foglalja, mint ahogy azt
Polgármester is említette, a három hulladékkezelő központot, illetve még kiegészül egy
hulladék átrakó állomással, ami Kalocsán kerül megvalósításra. 13 hulladékkezelő udvar
kerül kivitelezésre, ezek nagyrészt elkészültek. Tegnap néztem meg a kiskunmajsai
helyszínen is a Hulladékudvart, itt is a munkálatok nagy része lezajlott. A hulladékudvarokról
tudni kell, hogy ide nem a lakossági kommunális hulladék kerül elhelyezésre, hanem a
lakosságnál keletkező egyéb veszélyes hulladék elhelyezésére szolgál. Ilyen például az
autógumi, akkumulátor, műszaki cikkek és hulladék bútorok, amiket már nem lehet használni.
Illetve ide lehet hozni a lakosságnál keletkező építési törmeléket, hulladékot. 1 m3-ig lehet
ingyenesen ide a Hulladékudvar területére beszállítani, és ott konténerben elhelyezni. A
rendszer beindulása várhatóan, ahogyan Polgármester is mondta, 2008. első félévére várható.
Itt az idő egy kicsit még annyiban közbe szól, hogy az aszfaltozási munkálatok még nem
mindenhol készültek el. Kiskunhalason a lerakó szinte teljes egészében készen van, egyedül a
bekötőút kivitelezése van még hátra. Ott kisajátítási problémáink voltak, de úgy tűnik, hogy
ez is megoldódik a jövő héten, és a kivitelező elkezdheti az út építését. Valószínűleg az
aszfaltozást nem sikerül olyan rövid idő alatt befejezni, csak akkor, ha kedvező időjárás
adódik, ami ezt lehetővé teszi. Ami megvalósult: egy korszerű hulladékgazdálkodási rendszert
építünk fel. Minden hulladékkezelő központban, így köztük a kiskunhalasiban is lesz egy
válogató gépsor. A válogató technológia a szelektíven gyűjtött hulladékot fogja válogatni.
Minden hulladékkezelő központban lesz egy az Európai Uniónak és minden
környezetvédelmi előírásnak megfelelő szigetelt hulladéklerakó. Illetve egy komposztáló
terület, ahol a lakosságnál keletkező zöldhulladékot lehet komposztálni. Az egész rendszer
beindulásával ezt kértük is, hogy jelöljék ki Kiskunmajsán is a szelektív hulladékgyűjtő
szigetek helyét, de ez itt már működik. Tehát a szelektív hulladékgyűjtésre nagy hangsúlyt
szeretnénk fektetni. Az ehhez való gépek beszerzésre kerültek, az egész rendszer
működtetésére készen állnak az eszközök és berendezések, hogy mindez működni tudjon.
Terbe Zoltán polgármester bemutatja:
Sok szeretettel köszöntöm dr. Hortiné Pecznik Mártát, a Vidékfejlesztési Iroda Vezetőjét,
kérte, hogy pár szóban bemutatkozhasson számunkra, megadnám neki a szót.
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Dr. Hortiné Pecznik Márta, a Helyi Vidékfejlesztési Iroda Vezetője előadja:
Köszönöm szépen a lehetőséget. Hortiné Pecznik Márta vagyok, a Helyi Vidékfejlesztési
Iroda Irodavezetője. Az Új Magyarország vidékfejlesztési program keretén belül uniós
forrásból működik ez a hálózat. Május 15-e óta a megbízatást egyelőre 2008. június 30-ig
kaptuk. Az Iroda szeptember 8-án nyitott Kiskunmajsa, Fő u. 133. alatt található. Teljes körű
tanácsadással, információnyújtással állok az Önök rendelkezésére. A kiskunmajsai
kistérségbe idestova már 6 település tartozik: Kiskunmajsa, Szank, Kömpöc, Csólyos,
Jászszentlászló és Móricgát. Az ügyfélfogadási időben hétfőn, szerdán, pénteken szeretettel
várok mindenkit. A feladatunk tulajdonképpen az Önök igényeinek feltérképezése és ennek
továbbítása, és egy teljes körű információnyújtás. Tehát nem pályázatírással foglalkozunk,
ahhoz ajánlatot tudok adni, helyi és vidéki pályázatíró céget is. Tehát teljes körű tanácsadással
igyekszünk az Önök rendelkezésére állni.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
Köszönjük szépen, biztos vagyok benne, hogy sok segítséget fognak kapni a kiskunmajsai
polgárok. Megadom a szót dr. Garai István Országgyűlési Képviselő Úrnak, hogy pár szóval
szólhasson hozzánk a közmeghallgatáson.
Dr. Garai István Országgyűlési Képviselő előadja:
Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, örülök, hogy itt lehetek. Engedjék meg,
hogy először egy szubjektív érzésről számoljak be, aminek úgy érzem, hogy gyümölcsöző
következményei voltak, vannak és lesznek. Amit tapasztalunk ma Magyarországon, negatív
közhangulatot és marakodást, politikai polarizálódást. Nagyon reméltem, hogy az új
Önkormányzat felállításával a kiskunmajsai véleményformáló értelmiség, és minden jólelkű
gondolkodó, előrelátó majsai polgár nyilatkozásában sikerül egy olyan gyümölcsöző emberi
kapcsolatot kialakítani, vagy folytatni, amire nemigen volt az elmúlt évek történései és
legkülönbözőbb személyi kapcsolatrendszerem révén példa. Tisztelettel jelentem Önöknek,
hogy nem csalatkoztam. Bárhova jöttem Kiskunmajsán intézményekhez, Polgármesterhez,
Képviselőtársakhoz, meghallgatásra, nyitott fülekre, lelkekre, szívekre találtam. És azokkal az
ötletekkel, információkkal, amikkel én rendelkeztem, átadtam, Ők ezt tudták hasznosítani. A
képviselő nyilván nem lehet naprakész minden település ügyes-bajos dolgaiban. Ha
ugyanilyen ötletekkel, kívánságokkal, problémákkal keresett meg Polgármester Úr, a többiek,
mindent nem tudjunk megoldani. De sok mindent megoldottunk és sok mindennel előbbre
léptünk. Nagyon röviden úgy érzem, hogy a mentők kérdésében is összedolgoztunk, mint
kollegák, nem mint politikusok, hanem mint kollegák Polgármester Úrral, többiekkel, és előre
léptünk. Polgármester Úr az SZTK ügyéről szólt, ez egy óriási előrelépés lesz, ez is egy közös
munka. Abban is biztos vagyok, hogy az egészségreform vitatható, vitatott, jó, vagy rossz
lépései mind a kiskunmajsai rendelőintézet életképességét fogja támogatni, ha nem is a
finanszírozhatóságát. Természetesen, ha valahol ez megbicsaklik azért vagyunk, hogy ez
mehessen tovább. A stradfürdő úgy gondolom, hogy valóban egy kitörési pont Kiskunmajsa
vonatkozásában. Higgyék el, hogy nagyon őszinte és tisztességes együttműködés alakult ki
köztünk, Kiskunmajsa és Kiskunfélegyháza között. Ha azokat a városfejlesztéseket
összeszámoljuk, amiket Kiskunfélegyháza is kap, akkor az összességében jóval több, mint 10
milliárdos kapacitás infrastruktúra. És higgyék el, ahogy a kórház rekonstrukció
vonatkozásában Kecskemét és Kiskunfélegyháza együtt tudott húzni, itt sem versenytársak
leszünk, hanem szövetségesek. Mert ami Önöknek van, az nekünk nincs Félegyházán.
Nekünk nincs ekkora csodálatos strandunk, nincsen ilyen Üdülőfalunk, nem is lesz. Önöknek
nincsen olyan kórházuk, mint Kiskunfélegyházának, rehabilitációs centrumuk, nem is lehet,
de nincs is rá szükség. Nagyon közel vagyunk egymáshoz. Tehát azok a beruházások,
amelyek Önöknél megvalósulnak, abból Kiskunfélegyháza fog profitálni, ami
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Kiskunfélegyházán fog megvalósulni, a Welness Centrum, a 4 csillagos szálloda és a kórház
továbbfejlesztése, vagy a legnagyobb sportcsarnokára gondolok és sok minden másra,
higgyék el, hogy Kiskunmajsát is fogja erősíteni. Jövőre, ha így haladunk tovább, akkor csak
nyertesei lehetünk annak az elkövetkező egy évnek, és nem is szólók a pályázati
lehetőségekről, sok olyan apróságról, ami több százmillió forintot jelent. Nyilván
infrastruktúrához, turisztikához csatlakozik, több százmillió forintos kerékpárút pályázatok
vannak a két kistérségben, Kiskunfélegyháza és Kiskunmajsa, Jászszentlászló és Bugac
vonatkozásában. Pont most sikerült elérni egy műszaki tartalom vonatkozásában, amely a
pályázatnak az egyik fő feltétele lesz, és ez irányban úgy gondolom, hogy sikeresek lehetünk.
Aztán itt van ez a levél, amit Polgármester Úr is megkapott, hogy Kiskunmajsa Város
támogatott víziközmű kiváltásának ügyében, amiben Polgármester Úr és az Önkormányzat
kitartóan küszködött a különböző minisztériumokkal, végre sikerült közösen előre lépni. Ami
ebben a pénzéhséges világban jó néhány millió forintot fog jelenteni Kiskunmajsának. Én
köszönöm az eddigi együttműködés lehetőségét, mert sikeres ember szeretnék lenni
világéletemben, bármit csinálok, de csak Önökkel lehetek sikeres. És remélem, hogy így lesz,
Önök is, és elsősorban Kiskunmajsa Városa. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Terbe Zoltán polgármester ismerteti:
Köszönöm szépen Képviselő Úr! Tisztelt Hölgyeim, és Uraim! Mielőtt megadnám Önöknek a
szót, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy meghívásunknak eleget tettek a DÉGÁZ, a
DÉMÁSZ szakemberei, vezetői, a Kéményseprő Ipari cég vezetője, a HALASVÍZ Kft, a
Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. vezetői, és a Rendőrség is jelen van. Kérdéseiket
hozzájuk is lehet irányítani. Mindenkitől szeretettel várjuk a kérdéseket, és reméljük, hogy
tudunk rá válaszolni. Önöké a szó.
Hunyadi Istvánné szólal fel:
Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt Polgármester Úr! Tisztelettel köszöntöm Garai István
Országgyűlési Képviselőnket, Polgármester helyettesét és az egész Önkormányzatot.
Előrebocsátom, hogy egy percig sem irigylem az Önök helyzetét. Csodálom, hogy még a
város létezik. Nem mindennapi dolgokat kellett Önöknek végrehajtaniuk azzal, amit tettek.
Tudom sokak érdekeit sértette, de muszáj volt megtenni. És mivel még nincs vége, nem
vagyok politikus, csak egy gondolkodó ember, azt gondoltam, hogy a jelen helyzetünket a
nagypolitikának köszönhetjük. Főleg nem, amikor országos sztrájkok folytak nehéz szóhoz
jutni ennyiféle probléma láttán. Engedjék meg, hogy jobbító szándékkal, építő szándékkal
helyesebben, de néhány gondra felhívjam szíves figyelmüket. Nem az én ötletem, hanem
többek kérdését tolmácsolom. Örülök, hogy itt vannak a felsorolt képviselők. többek kérdését
tolmácsolom, mivel a Kistérségi Társulás létrejött így talán közösen tudnánk fenntartani
legalább havonta egy alkalommal egy DÉGÁZ, DÉMÁSZ, Nyugdíjbiztosító jelenlétet a
Polgármesteri Hivatalban, ahol esetleg egy átírást, egyszerű dolgot meg tudnának ejteni az
érintettek, nem kellene egy napot utazni, hogy el tudják ezt rendezni. Remélem, hogy erre
reagálnak a jelenlévők. Szintén mások, de ehhez már én is csatlakozom, a magam véleménye
is ez, hogy ebben a helyzetben feltétlenül kell egy önkormányzati ülés Catel Tv-s közvetítése.
Polgármester Úr bevezeti, hogy miről van szó. Ezt mindenki érti, de nagyon sok esetben van
olyan, senkit nem akarok megbántani, mert tudom, hogy az önkormányzati ülések is reggelig
tartanának, ha nem így történne, hogy csak annyi hangzik el, hogy pont, paragrafus, A., vagy
C. változat, melyiket fogadják el, szavazzanak. Ebből a néző semmit nem ért, ezt
értelmetlennek tartom. Többen kérdeznek, pedig már nem hozzánk tartozik, már régen
leszámoltunk a víziközművel, ez már 2003-ban megszűnt, hogy akkor azt ígértük a
lakosságnak, és az van a szerződésben is, hogy amikor a 65.000,- Ft-ot befizetik, akkor 6%os, 330.000,- Ft összegű kedvezményes kölcsönre lesznek jogosultak. Erre mikor nyílik
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lehetőség? Következő kérdésem a kisvasút sorsa. Hallottam, hogy egyelőre talán a
Közlekedési Tárca megtartja az összes érintett kisvasutat. De én úgy emlékszem, hogy a
korábbi tervek szerint a strandig volt tervezve, hogy kiépítsék, annál is inkább, hogy ezzel
lényeges turisztikai terveket lehetne megvalósítani, ez hogy áll? Nemrég hazánkban tartották
a Nemzetközi Tudományos Konferenciát, nem kis tisztességünkre. Ennek kapcsán hallottam
egy csodálatos mondatot az Elnökhelyettes Úrtól, ami így szólt: „Befektetés a tudásba,
befektetés a jövőbe! Tisztelt Pedagógusok, akinek nem inge ne vegye magára,
megkülönböztetett tisztelettel viseltetek a gyermekeimet tanító kollégáikkal. De úgy érzem,
hogy muszáj elmondanom, az előző mondat kapcsán, hogy az Önök kezében van
gyermekeink jövője. Tisztelettel kérem, ne csak a szaktárgyakat, hanem erkölcsöt is
tanítsanak. Ebben azt értem, hogy tanítsák meg a gyerekekkel a pedagógus, a szülő, a
felnőttek iránti tiszteletadást. A sportpályával szemben lakom, látom, amikor jönnek vissza
tornaóráról, vagy mennek vissza a gyermekek, úgy, mint a csűrhe, én a botommal kénytelen
vagyok félreállni, hogy el ne sodorjanak. Ez még semmi. Olyan trágár kifejezéseket hallok az
előző órát adó tanárról, szülőről, vagy egymásról, hogy az megengedhetetlen, tűrhetetlen. Így
mi lesz a gyermekeinkből, mit várunk akkor a jövő nemzedékétől? Van még az oktatással
kapcsolatosan egy kérdésem. A cigány fiatalok közül nincs több középiskolára, vagy
szakképzésre érett diák? Nagyon kevesen járnak a Gimnáziumba. Pedig nekik is a tudás lenne
a felemelkedésük záloga. Más témával folytatnám. Rövidesen kivonják a forgalomból az 1-2
forintosokat. Nem lehetne ezt adott helyen összegyűjteni, a rászoruló családoknak beváltani?
Ennek kapcsán szíves figyelmükbe ajánlom a Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjának
munkáját a Plébánián, Tápai József vezetésével. Észrevétlenül, csendben igen értékes munka
folyik. Lehet, hogy sokan nem is tudnak erről. Rengeteg ruhát gyűjtenek, osztanak,
Karácsonyra tartós élelmiszercsomagokat, kérem, vegyék igénybe a rászorulók. És aki tud, a
gyerekek kinőtt ruháival segítsenek. Nagy terhet vesznek át a várostól. Mindenki nem olvassa
a Kun-Majsát ezért itt nyilvánosan nagy tisztelettel megköszönöm Leány Benjáminné
Marikának az átmenetileg megszűnt körzet összetartását. Az ügyelet alkalmával személyesen
is találkoztam Barabás doktor úrral, nem az én háziorvosom, de sokaktól hallottam, a maga
közvetlen egyszerűségével, szaktudásával már elnyerte a lakók megbecsülését. Talán Ő lesz
Marika jutalma. Más témával folytatnám. Ezt is a napokban tartottam. Lesz-e szabad
iskolaválasztás, mi a véleményük erről. Mert nem minden gyerek érett arra véleményem
szerint, hogy középiskolába menjen. Mert egy értékes szakember ér annyit, mint egy
diplomás. És mindenki nem lehet diplomás, értsék már meg, kellenek a szakemberek, nem
lehet találni asztalost, nincs egy kőműves, bádogos, aki van leterhelt. Ez, ha így marad
tragédiához vezet, ha ezt az iskolaválasztást megszűntetik. Nem minden gyerek képes arra,
hogy leérettségizzen, de attól függetlenül értékes ember marad. Tisztelettel köszönöm Csóti
Péter Képviselő Úrnak, egy rokonom háláját tolmácsolom, nem akarom részletezni, Ő tudja
miről van szó, rajtam keresztül kérte egy probléma megoldását, és Ő tisztességgel, ahogy
tudja elintézte. Köszönjük szépen. Köszönöm figyelmüket, jó munkát, összefogást kívánok,
kérek Önöktől ebben az iszonyatosan nehéz helyzetben. Álljanak ki a városért egy emberként,
akkor talán könnyebben átvészeljük ezt a tragikus helyzetnek felfogható állapotot. Külön
köszönöm Polgármester Úr munkáját, kérem, segítsék építő kritikájukkal, ne
ellenségeskedéssel a munkáját, -„ne hagyják a kapitányt, hogy léket kapjon a hajó”.
Mindannyiuknak, és a jelenlévőknek is boldog, szeretetteljes karácsonyt, boldog újesztendőt
kívánok.
Terbe Zoltán polgármester felel:
Köszönjük szépen a köszönő, elismerő szavakat és a kritikákat is. Felszólalásában két kérdést
érintett, amelyre úgy érzem, válaszolnom kell. Az energiapiac liberalizációja után a
gázszolgáltatás területén új törvények biztosítják számunkra majd ezeknek a

17
szolgáltatásoknak az igénybevételét. A törvényhozó erre is hozott döntést, hogy hetente
egyszer Kiskunmajsán mind a DÉGÁZ-nak, mind a DÉMÁSZ-nak egy ügyeleti lehetőséget
kell biztosítani, hogy a lakosság felkereshesse a szakembereiket, és ügyes bajos dolgait
intézhesse ott. Terveink szerint a Bajcsy-Zsilinszky utcai iskola épületében fogunk létesíteni
helyet mindkét szolgáltatónak, hogy hetente egy alkalommal, adott időpontban, amiről
természetesen a lakosságot tájékoztatjuk ott lehet felkeresni őket. Január 1. után fog életbe
lépni ez az új rendszer. Kisvasúttal kapcsolatban valóban vészhelyzet volt az elmúlt
időszakban, hiszen több szárnyvonalhoz hasonlóan a kiskunmajsai kisvasutat is meg szerették
volna szűntetni. Ma hallottam én is a televízióból, hogy a kormány felajánlotta, hogy egy
darabig még nem szűnteti meg, a terveink szerint marad a kiskunmajsai kisvasút. Azzal
szembesülnünk kell, hogy személyszállítás területén a kisvasút nem hoz nagy bevételt a
MÁV-nak, hiszen évente mintegy 400-500 utasa van csak. Ezért úgy gondoltuk a kisvasút
mellett élő vállalkozásokkal, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel és magánszemélyekkel
együtt, hogy ha új tartalommal tudnánk megtölteni a kisvasutat, nem menetrendszerinti járat
lenne az elsődleges szerepe, hanem turisztikai, oktatási, egészségügyi célokat szolgálna, akkor
talán a MÁV számárai is egy értékes létesítmény maradna, és tudnánk tovább működtetni.
Ennek a kidolgozása van folyamatban. Bízok benne, hogy január hónapban le tudjuk tenni az
asztalra azt a programot, ami csábító lesz a MÁV-nak és a kisvasút megmaradhat. Azt, hogy a
kisvasút mikor megy el a fürdőig, nem lehet megmondani, nagyon szép gondolat volt az
elmúlt évek során. De a mai és a közelmúltbeli történések azt mutatják, hogy egyre távolabb
kerülünk ettől a céltól.
Megkérdezem Képviselő Urat, hogy akar-e válaszolni a szabad iskolaválasztással
kapcsolatban szakmai érvekkel?
Dr. Garai István országgyűlési képviselő ismerteti:
Nagyon röviden a vasútról annyit, hogy hétfőn volt egy egyeztető tárgyalás a Parlamentben,
ahol Rákosi, a várományos miniszter volt jelen és az illetékes szakállamtitkár, jónéhány olyan
problémát vetettünk fel, érintett képviselők, ami megoldásra várt volna. Talán nem tudják azt,
hogy az érintett önkormányzatok 3-4 napos határidővel kaptak levélben megkeresést, hogy
legyenek szívesek 3-4 nap alatt kitalálni, hogy hogyan lehet a vasutat kialakítani a
veszteségesen működő vonalakból. Az előző 146-ba beletartozott a KiskunfélegyházaLakitelek, Kiskunfélegyháza-szentesi vonal is. Gondolják el, hogy Félegyháza-Lakitelek
vonatkozásában egyetlen nap az utasforgalom 650 volt. Senki nem tudott arra épkézláb
választ adni, hogy napi 650 embert hogyan lehetne megmozdítani, főleg a reggeli és a
délutáni órákban, iskolába járás, és munkába járás vonatkozásában? Valóban történt egy
minisztériumi visszakozz, azzal a meggondolással, amit Polgármester Úr is mondott, hogy
hosszabb távon el lehet gondolkodni, hogy bizonyos vonalak működtetése milyen céllal,
milyen formában, és főleg milyen forrásokból oldható meg. Én is úgy gondolom, hogy a
kisvasút egy ideális célpont lehet a turisztikai, és egyéb vonatkozású fennmaradásnak és
fejlesztésnek. Itt gondolok egyéb pályázatokra, turisztikai fejlesztési programokra. Ebből a
szempontból is gyümölcsöző lesz az együttműködés, és megkoronázza a kisvasút iránti
erőfeszítéseket, amiket eddig tett a kiskunmajsai Önkormányzat és minden érintett. Ebben
természetesen a későbbiekben is szerepet vállalok.
A szabad iskolaválasztás és szakképzés vonatkozásában, amit tetszett említeni, mindkét
megállapításával egyetértek. Habár a két igaz állítás között nincs egyenes összefüggés. A
szabad iskolaválasztás nem a szellemi rendszerű iskolai képzés anomáliáival foglalkozik,
hanem adott horizontális iskolai struktúra szabad választásával. Úgy gondolom, hogy adott és
mai fejlettségi szinten fenntartható települési szinten fenntartható a szabad iskolaválasztás is,
mint ahogy a szabad orvosválasztás is. De ahol egyetlen egy háziorvos van, ott is lehet
választani bárkit. Én Félegyházán vagyok háziorvos, és van soproni betegem is. Ahol egy
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háziorvos van egy kis településen, ott a szabad orvosválasztás azt jelenti, hogy őt lehet
választani. Ez érvényes bizonyos szinten az alap és középszintű oktatásra. Ha egy település
oktatási szerkezete olyan, amilyen, én azon belül a szabad iskolaválasztás híve vagyok. Egy
egészséges versenyenen, egy egészséges struktúrálódáson belül minden az ott tanuló
gyermekek érdekeit segíti elő, ezzel párhuzamosan a társadalom fejlődését is, mert ahogy a
hölgy mondta, a korszerű szakismeretek továbbtanulás esetén, másfajta ismeretek elsajátítása
alapvető jelentőségű a későbbi munkaerőpiacon való elhelyezkedés, és helytállás
vonatkozásában.
Dósai Imre alpolgármester kér szót az LTP-s kérdés megválaszolására:
Valóban az LTP-s kérdés elég kényes kérdés. Annak idején, amikor 2002-ben elkezdte az
akkori Önkormányzat sikeres pályázat után az LTP-s szennyvíz beruházást, akkor egy olyan
konstrukciót talált ki, aminek egyik előnye lehetett volna, hogy a szerződéses kötelezettségek
teljesítése után kedvezményes hitellehetőség adódik. Ez 2006. december 30-val vált volna az
érintettek zömének esetében esedékessé. Idő közben, az előző Önkormányzat vezetése alatt
2004-ben módosításra került ez az OTP-LTP-vel kötött szerződés. Gyakorlatilag átütemezte a
visszafizetéseket. A lakosságnak továbbra is vállalnia kellett a havi törlesztő részleteit, az
Önkormányzat azonban anyagi nehézségeire hivatkozva elhalasztotta, átütemezte a
visszafizetési kötelezettséget 2010 befejezési dátummal. Ez önmagában hordozta azt a
következményt, hogy sajnos hiába teljesítette a lakosság 2006. december 30-ra a
befizetéseket, az Önkormányzat halasztó döntése miatt nem juthatott hozzá még a mai napig
sem a kedvezményes hitellehetőséghez. Másodszor a 4 éves futamidőt tekintve akkor látható
közelségbe került egy szennyvíz bevezetés után egy vizesblokk felújítás, vizesblokk kialakítás
egy kedvező lehetőségű hitel felvételével. A halasztás miatt ez sajnos nem vált lehetővé. De
nem csak a lakosokra jelentkezett ez hátránnyal. Egyrészt azért, mert másodosztályú
hitelezőkké váltunk, sokkal komolyabb fedezetet kell majd mind a 4 év, mind a 8 év után
felmutatni, ha még egyáltalán aktuális egy 2002-es szerződésben megfogalmazott
hitellehetőség. Az Önkormányzatnak is jelentős tehernövekedést jelentett. Akkori
Polgármester Úr, Faludi Képviselő Úr az utolsó testületi ülésünkön 2006 augusztusában azzal
a határozott válasszal köszönte meg a kérdésemet, amikor ezt firtattam én is, hogy
természetesen minden érintett az eredeti feltételekkel fog hozzájutni a hitellehetőséghez. Én
úgy tudom, hogy sajnálatos módon az Önkormányzat hosszabbítása, átütemezése miatt, amit
gyakorlatilag a lakosságot történő értesítés nélkül hajtott végre, ez a lehetőség nem áll fenn.
Abonyi Henrik képviselő válaszol az előző kérdéskörre:
Köszönöm a szót Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő-testület, tisztelt Hölgyeim és uraim.
Néhány észrevételt szeretnék tenni a kérdező kérdéseire. Én is örülök annak, hogy újból
nyilvánossá váltak az önkormányzati ülések, a város lakosságához is eljuthatnak a Képviselőtestületi munkák. Egyetértek azzal, hogy nagyon sok napirendi pontról csak annyit lehet látni
a Tv-ben, hogy 6. napirendi pont A./ pontja, kérdés nincs, aki egyetért szavazzon, és senki
nem tud semmit. Valószínűleg egy új koncepciót kellene majd kidolgozni, hogy vagy az
újságban, vagy pedig a sajtótájékoztatón legyenek egyértelműbbek az adott napirendek. A
kisvasút strandfürdőig való kivezetésével kapcsolatban két ok van. Az első a jelenlegi
gazdasági helyzet, illetve az a tendencia, ami a vasúti szárnyvonalak bezárását illeti. A másik
pedig az, hogy nem feltétlenül igazolt, és nincs megfelelő piackutatási adat arra, hogy milyen
idegenforgalmi jelentőséggel bírna? Mekkora bevételnövekményt jelenthetne ez, ha a kisvasút
a strandfürdőig érne. Szakmailag nem feltétlenül látok erre reális esélyt, hogy jelentős
bevétellel tudjon működni. Teljesen jogos az az igény, hogy a pedagógusok tanítsanak
erkölcsöt is. Nem a mi kezünkben van. A törvényhozás a jogalkotók kezében van. Törekvés
volt, és van is arra, illetve az emberismeret és etikaoktatás általános iskola 7., illetve a
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középiskola 11. évfolyamában. Természetesen ez attól függ, hogy az adott intézmény milyen
tanterv szerint dolgozik. Erre is van már valamilyen megoldás, de mindaddig, amíg a szülői
háttértől a gyerekek nem kapják meg azt a megfelelő erkölcsi nevelést, és a szülői
együttműködést nem kapják meg az oktatási, és nevelési intézmények, addig minden
pedagógus szélmalomharcot kénytelen vívni.
Kertész János kiskunmajsai lakos panaszolja:
10 éves problémám van. Voltam már a Rendőrségen és a Polgármesteri Hivatalban is, senki
nem tudott segíteni. Az utcánkban lakik 2 idős hölgy. 10 kutyájuk van, megölték a tyúkokat,
birkákat. Nagy szemétrakás van az udvarukban, és az egész környékük szemetes.
Éjszakánként vasakat vereget össze, nem lehet aludni tőle. Engem bérgyilkosnak neveznek,
feljelentettek többször is a Bíróságon. Nem csináltam semmit, mégis Bíróságra járok, ha nem
megyek elő, elővezettetnek. Kérem, tegyenek valamit, mert ellehetetlenítik az ott élők életét.
Terbe Zoltán polgármester felel:
Mindent el fogunk követni, hogy találjunk megoldást. Kérem, hogy jöjjön be a Hivatalba és a
részleteket átbeszéljük holnap, vagy holnapután, akkor tudunk erre reagálni. Azt kérem
mindenkitől, hogy inkább közérdeket érintő kérdésekről beszéljünk, és ha lehet, frappánsabb
kérdéseket tegyünk fel egymásnak. Faludi Képviselő Úr szeretne szólni.
Faludi Tamás képviselő reflektál:
Nem volt divat eddig közmeghallgatáson, hogy képviselők egymással vitatkozzanak, nem
szándékom most sem tenni. De Alpolgármester Úr megszólíttatott, így kénytelen vagyok
válaszolni a feltett kérdésre. Azt, amit 2006-ban mondtam, természetesen fenntartom nagyon
határozottan. Tehát tájékoztatom Önöket, és a televízió előtt ülő kedves majsaikat is, hogy
bárki, aki LTP-s szerződést kötött, és szeretné a kedvezményes hitelt igénybe venni minden
joga meg van rá. Kell majd a Képviselő-testületnek is erre vonatkozóan hozni egy pénzügyi
döntést. De az, amikor az előző Önkormányzat úgy döntött, hogy 2010-ig meghosszabbítja a
visszafizetését az LTP-s szerződéseknek, azaz az önkormányzási önrészt, ez nem zárta ki azt a
lehetőséget – és ezt még egyszer szeretném hangsúlyozni - , hogy Önök, amikor szükségük
van rá igénybe tudják venni. Feltételezem azt, hogy mindaz a kedves városlakó, aki igénybe
vette az LTP-s szerződést nem fog holnap szaladni, és mindenki igénybe venni. Mert az a
város számára valóban katasztrófát jelentene. De akinek égetően szüksége van rá, az kérem
fáradjon be a Polgármesteri Hivatalba, adja be az igényét, a következő testületi ülésen pedig
döntenünk kell benne.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
A kérdést nem szeretném tovább folytatni, közmeghallgatáson vagyunk. Az tény, és való,
hogy a szerződésmódosítás miatt 2010. után van módja a lakosságnak hozzáférni a
kedvezményes hitelhez. Az szeretném még kérni, magadhoz ragadva a szót, Illés Tibortól
megkérdezném, hogy az új rendszerű szemétszállítás milyen anyagi terhet fog jelenteni a
kiskunmajsai lakosoknak? A jelenlegi rendszerben 8.000,- forintos évi kommunális adó
terhére a kiskunmajsai házak elől hetente elviszik a szemetet. Ez a 8.000,- Ft terheli a
kiskunmajsai lakosságot. Van-e már információnk arról, hogy 2008. március 31-e után
mennyibe fog ez nekünk kerülni?
Illés Tibor, a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Zrt. Vezetője ad felvilágosítást:
A legutolsó információnk az, hogy az egész rendszerre egy közbeszerzési pályázat lesz a
szolgáltatói feladatok ellátására kiírva. Ezek után, amikor a pályázat eldől, akkor tudunk
megfelelő információt nyújtani a lakosok számára.
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Terbe Zoltán polgármester kérdi:
Mikorra tudunk választ adni, ha minden simán megy?
Illés Tibor, a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Zrt. Vezetője válaszol:
Úgy gondolom, hogy az év elején, legkésőbb februárig. Van különben egy új lehetőség, amint
a Polgármester Úr már említette, nem kell az Önkormányzatnak egész éves díjat
megállapítani, hanem lehet rövidebb időszakra is, és utána lehet módosítani a hulladékgyűjtési
díjat. Én bízom abban, hogy nem jelentős mértékű hulladékdíj emelést várhatunk. De az új
rendszer beindulása mindenhol téma és kérdés is, valamennyi díjemelkedéssel jár.
Terbe Zoltán polgármester a jelenlévőknek adja a szót.
Kovács Györgyné tajói lakos szólal fel:
Üdvözlöm a Képviselő Urakat, Hölgyeket, Lakostársaimat! Tajóban lakom, messze falutól,
várostól. Unokáim vannak, akik iskolába járnak 250 m-re a főúttól. A tajói borászatnál van
egy váróbódé, ami azt a célt szolgálná, hogy gyerekeinket védje az időtől. Azt szeretném
kérni a Testülettől, hogy ezt a váróbódét rakják ki a halasi útba, ahol a gyerekeknek sokkal
több időt kell várni, mint amikor beérnek az állomásra.
Örömmel hallom, hogy Kiskunmajsa milyen szépen fejlődik. Ez mind nagyon szép, örülök is
neki. Utazója vagyok a MÁV-nak, látom a szép állomást. Azt szeretném kérni, hogy a
diákoknak, akik Kiskunfélegyháza-Kiskunhalas között ingáznak védőruha, szemüveg nélkül
adják kezébe a meszelőt, ecsetet, és amit összefirkálnak azt javítsák ki ők.
Harkakötöny és Kiskunmajsa határúton lakom. Ott olyan rossza az út, hogy sajnos Kiss Tibor
főorvos úr, háziorvosunk ha betegről, vagy mentőről van szó azt kérdezi, hogy mennénk be?
Nem szívesen jön ki se mentő, se orvos, se tűzoltó. Így is nagyon sokan szenvedünk, mert
külterületiek vagyunk, 15 családról beszélek. Kérem a Testületet, legyenek szívesek Bodoglár
és Tajó között egyszer végigmenni. Egyedül Képviselő Asszonynak köszönhetjük, hogy
törődik velünk, hiába. Ha kér valamit elutasítják. Köszönöm, hogy meghallgattak,
mindenkinek jó egészséget és eredményekben gazdag évet kívánok!
Terbe Zoltán polgármester megválaszolja:
Köszönjük a jó kívánságokat, és azt, hogy ezekre a hibákra felhívta a figyelmet. A váróbódé
elhelyezése szerintem nem jelenthet komoly problémát. A Műszaki Csoport vezetője kimegy,
és segítenek ennek a problémának a megoldásában. A Bodoglár-Tajói út felújítása valóban
terítéken van, Képviselő Asszony mindent megtesz annak érdekében, hogy az út helyreállítása
megtörténjen. Ezt vélhetően csak pályázati forrásból tudjuk megoldani. Megvan az a pályázati
kategória, amely talán jövő nyáron indul be és tudunk erre pénzt pályázni. A következő fél
esztendő azzal fog eltelni, hogy azt a műszaki tartalmat megfogalmazzuk, ami az út
felújításához kell. Ennek lesz egy költségvetése, a költségvetés alapján fogunk dönteni a
felújításról. Megígérem, hogy jövőre, az első félévben fogunk vele foglalkozni szakmailag.
Külterületi utakkal kapcsolatban a városnak van egy pénzügyi kerete, amely arra szolgál,
hogy ezeket az utakat évente rendszeresen karban tartsuk. Előadásomban elmondta, hogy a
Városgazdálkodási Intézményt átszerveztük, profiltisztítást hajtottunk végre. Ez azt is jelenti,
hogy kialakítjuk azt a telefonszámot, ahol majd minden ilyen jellegű bejelentést be lehet tenni
a majsai lakosoknak. Ha valakinek szemétszállítással, útépítéssel, külterületi úttal
kapcsolatban bármilyen igénye, észrevétele van ezen a számon jelentkezhet, bemondja a
helyet, a problémát, kimegyünk és megoldjuk. Január 1-től, mivel az Intézmény átszervezése
megvalósul ez a szám meg fog jelenni az újságban, bemondjuk a rádióban. Kérem azokat,
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akiknek ilyen észrevétele van keressenek fel bennünket a Polgármesteri Hivatalban segítünk
mindenkinek.
Kovács Györgyné tajói lakos kérdezi:
Van-e lehetőség arra, hogy még a hó beállta előtt ez a bódé kikerüljön a halasi útra?
Terbe Zoltán polgármester válaszol:
Természetesen van. Ezt a feladatot megnézzük, hogy műszakilag mivel jár, megkérjük a
Műszaki Csoportot.
Kovács Györgyné tajói lakos kérdezi:
Látom, hogy itt van a Munkaügyi Központ vezetője, most, hogy megszépült a vasútállomás,
nem lehetne valakit, egy munkanélkülit beállítani, hogy megvédje a vasútállomást?
Megoldható-e?
Terbe Zoltán polgármester válaszol:
Erre a feladatra civil személyeket nem lehet alkalmazni. Kérhetjük a polgárőrök, a rendőrség
segítségét, de azt nem tudom elképzelni, hogy állandó felügyelet lenne a vasútállomáson,
esetleg egy térfigyelő kamera segítségével tudnánk tetten érni azokat, akik ezt teszik.
Pósa István kiskunmajsai lakos előadja:
Sok mindent hallottam Polgármester Úr előadásában, de egy valamit úgy érzem kifelejtett.
Már régóta kérdés, választ nem kapva, ígéret volt talán, hogy a fürdő és Majsa közötti
kerékpárutat kivilágítanánk. Beszélgetünk a turizmusfejlesztésről, de szerintem ez is
hozzátartozik. A kint dolgozók sötétben jönnek haza.
A másik kérdésem szeretném Dósai Alpolgármesterhez intézni, Ő egy évvel ezelőtt a
kampányában ígérgetett, hogy az utakat karban fogja tartani, rendbe teszi még a földutakat is.
Megkérem szépen tisztelt Dósai Úr, fáradjon ki az Üdülőfaluban és nézze meg a DélibábBarka utcai bekötést. Ha ott nincsenek bokáig, térdig érő gödrök, akkor nincs semmi.
Csináltak egy vízelnyelő árkot a csapadékvíznek, csak az a baj, hogy azt a földet, amit
kiszedtek az árokból az árok partjára dobták, tehát a víz az útról nem bír belefolyni az árokba.
A harmadik kérdésem, hogy hallottuk, hogy tervbe van véve az út, látványterv készült róla.
Ha jól emlékszem rá, az 5. látványterv. Valóban igaz-e, hogy millió forint körül forog ez
állandóan, tehát eddig 5-6 millió. Ha ezt a látványtervet egyszer csináljuk meg, a többi
összeget egy-egy utcaszakaszt fejezésére lehetett volna fordítani. Mi az Üdülőfaluban elég
komoly összeget fizetünk telekadó, építményadó után. Megkérdezem a tisztelt Polgármester
Urat, hogy hova tűnik ez az összeg? Évtizedek óta így megy ez.
Továbbá kint nem fejlesztenek semmit 20 éve. Egyedül talán a sétálóutca le kiépítve, gáz, víz
önrészesedéssel. Az útfelújításhoz az önrészben benne vagyunk. De akkor vegyük számításba
rögtön a szennyvizet is. A Jonathermálnak van egy szennyvíztisztítója, hogy ne kelljen a
központiig 3 km-es vezetéket csinálni, a Jonahtermál szennyvíztisztítóját megnagyobbítva
arra rákötni meg lehetne talán oldani?
Terbe Zoltán polgármester megfelel:
Köszönjük a tartalmas hozzászólást és kérdéseket. Mennék sorba tételesen. A kerékpárút
kivilágítása és felújítása valóban évek óta égető probléma. Nagy örömmel olvastuk korábban
azt a pályázati lehetőséget, hogy kerékpárutak ilyen jellegű felújítására is lesz lehetőség.
Avval szembesültünk a pályázat kiírásakor, hogy kijelentették, hogy világítás kiépítésére nem
adnak támogatást. Kerékpárút karbantartásra nem adnak támogatást. Ezért a pályázat nem
készülhetett el olyan módon, hogy a kerékpárút világítását is tudjuk belőle finanszírozni. Nem
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adjuk fel a reményt, bízom benne, hogy a kistérségből benyújtott egyik kerékpárút pályázat,
amely Kiskunmajsa-Jászszentlászló-Móricgát kerékpárutat célozta meg, talán lehetőséget
nyújt arra, hogy abból a fejlesztési összegből fordítsunk a Kiskunmajsa-Fürdő közötti
kerékpárút karbantartására, felújítására is. A pályázat napokon belül el fog dőlni, akkor derül
ki, hogy mi lesz a sorsa. De ha nem lesz pályázati forrás, akkor megnézzük, hogy mennyibe
kerül ennek az elvégzése, az eddigi kalkuláció 20 MFt-os bekerülési költséget prognosztizált a
tervezés szerint egyszerű világítótestekkel. Az imént, amint mondtam egy telefonszámot
hozunk létre, amelyen be lehet jelenteni az ilyen jellegű problémákat, mint ami a DélibábBarka utcánál van. Nem tudunk minden nap kimenni, megnézni minden utat, ezért nagyon
megköszönnénk a lakosságnak azt a segítséget, ha bejelentenék számunkra az ilyen gondokat.
Higgyék el, ha megkapjuk az információt, a lehető leggyorsabban kimegyünk és megoldjuk
ezeket a feladatokat. Az Üdülőfalu szennyvíz és csapadékvíz elvezetésének gondja régi
történet. Az Önkormányzat megtette azt, hogy ez év során elkészítette az engedélyes vízjogi
dokumentációt a csatornák kiépítésére, amely a szennyvízhálózat tervét tartalmazza az
Üdülőfaluban. Elkészült az a dokumentáció is, mely a csapadékvíz elvezetés hálózatát
tartalmazza. Megvizsgálta a tervező azt a lehetőséget is, hogy a Jonathermál 50 m3/nap-os
befogadó képességű szennyvíztisztítójára köthetné-e rá ezt a szennyvizet, vagy behozná a
kiskunmajsai hálózatba? Jogi kérdéseket is felvet, hogy egy magán szennyvíztisztítóra
rákötnénk egy közösségi kommunális szennyvizet, de a szakmai érv is az mellett szólt, hogy
annak a kapacitása már nem bírná elnyelni az Üdülőfalu szennyvízmennyiségét, ezért a víz
egy nyomóvezetékkel be lesz hozva a félegyházi út mellett, és ott lesz rákötve a majsai
szennyvízhálózatra. A KEOP és egyéb más pályázati kategóriák meghirdették nagyon jó
marketinggel, hogy szennyvízre, vízre lehet pályázni. Üdülőfalu, ami nem lakáscélú lakásokat
tartalmaz nem pályázhat ilyen létesítményekre. Amint a tervek elkészülnek elkészítjük az
aktuális költségvetését, megtudjuk, hogy mennyibe kerül, úgy tudom, hogy körülbelül 500
MFt-os nagyságrend, akkor megnézzük, hogy milyen forrásokat lehet találni? Bízom benne,
hogy közvetlen brüsszeli támogatás elérhető, vagy Norvég Alap, vagy Svájci Alap pályázati
kategória talán hasznosítható erre a célra. Akkor mindenképpen megoldjuk ezt a feladatot.
Dósai Imre alpolgármester reflektál:
A dűlőutak karbantartására szeretnék én is kitérni. Megjegyzem, hogy ez kiváló alkalom,
hogy a Képviselőkön az ígéreteket számon kérje, nehogy úgy teljen a 4 év, hogy nem történik
semmi. De meg kell nyugtatnom mindenkit, hogy az első az volt, hogy az enyhe tél révén a hó
eltakarításból megmaradt összeget az utak karbantartására fordítottuk, plusz még 1 MFt-ot
szavazott meg az Önkormányzat a tavaszi útkarbantartások keretére. Jelentősen
megemelkedett összeget fordítottunk tavasszal dűlőutak karbantartására. Ha jó az
emlékezetem, több mint 6 km hosszan tudtuk a dűlőutakat karbantartani. Az év során
megpróbáltunk kiemelt, komolyabb figyelmet fordítani az Üdülőfalu környékére. Sokszor
találkoztunk kint személyesen is, a problémákat próbáltuk kezelni a lehetőségeinkhez mérten.
Lantos Igazgató Úr emberei többször megjelentek ott útkarbantartás ügyében is, az Ön által
említett területen is. Nyilván nem tart örökké, minden évben karban kell tartani, köszönöm a
jelzést, meg fogjuk oldani a most jelzett problémát is.
Varga Istvánné kiskunmajsai lakos szól hozzá:
A Marisi nép nevében szólok. Megcsinálták a szennyvíztisztító és a vásártér közötti utat. De
ott, ha egy traktor elmegy lehetetlen elmenni. Ha a marisi nép szeretne bejönni kénytelen
körbemenni. Ha rendbe lehetne tenni, eligazítani. Ami kimegy a mázsaház mellet, az sem volt
már évek óta javítva. A homokbányától arra hordják a nagy autók a homokot, összevágják,
lehetetlen ott is elmenni. Ha lehetne ezt is megcsinálni. Az olajfák annyira összehajlanak,
hogy az út melletti részből 5 métereket elvesznek, a magánterületeken mennek a traktorok,
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autók. Ez sem megoldott. Akik az utakat csinálják az olajfákat is nyessék le, vagy ki lehetne-e
adni valakinek, hogy azt az 5-6 méteres részt ne vegyék el?
Dósai Imre alpolgármester reagál:
Épp most folynak a dűlőút karbantartások, megpróbáljuk még beszorítani az idei keretbe.
Most történik a kalkuláció, hogy mi fér bele. Viszonylag időben jött a jelzés. A másik, a
dűlőutak mellett levő fák benyúlása nem önkormányzati feladat. A terület tulajdonosát kell
kötelezni, hogy tartsa karban. Ha ilyen jelzést kapunk – és ezt a nyilvánosságnak is szánom -,
hogy valahol észlelnek ilyen jellegű úteltérítést, akkor mi el tudunk járni, kötelezni tudjuk a
tulajdonost, hogy állítsa helyre a telekhatárát, hogy az út az eredeti helyén tudjon haladni.
Terbe Anna Piroska Kiskunmajsa, Széchenyi u. 76. sz. alatti lakos elmondja:
13 éve a szomszédom háza nincs karbantartva, mióta meghalt. Azóta a patkányok
elszaporodtak. Telefonáltam már mindenhova, senki nem segített. Ha nyitva hagyom az ajtót
bejönnek a lakásba. Szeretném megkérdezi a Garai Képviselő Urat, és Fogl András volt
Képviselőnket, akit ki szeretnék emelni, hogy amíg Ő volt a képviselőnk minden héten kijött
hozzánk. A mostani képviselőnket akkor láttam, amikor a csomagot hozta, nem is tudom a
nevét. Megkérdezem a Doktor Urat, Fogl Képviselő Urat, Elnök Urat, hogy tessék
megmondani, hogy milyen fertőzést hoznak nekünk be a házba? Miért nem történik semmi?
A ház fele az államé, másik fele a meghalt tulajdonos lányáé. Ez tűrhetetlen állapot.
Dr. Garai Garai István országgyűlési képviselő reagál:
A patkány rengeteg fertőző betegséget terjeszthet, különböző fertőzések kórokozója volt a
középkorban. A téma komoly, de azért ilyen veszély valószínűleg nem fenyeget, ahhoz
tömeges elszaporodás szükséges, illetve olyan fejletlen közegészségügyi és járványügyi
viszonyok, amelyek ma Magyarországon már nem lelhetők fel. Ez nem azt jelenti, hogy el
kell bagatellizálni a problémát, más településen is átmenetileg előfordul. Erre meg vannak az
illetékes hatóságok, szervek, ÁNTSZ-től kezdve, nyilván az Önkormányzat is a megfelelő
módon, a jogszabályban rögzített formában kezelje. Ennek van írott formája és technikai
vonatkozása is, amit akár a Képviselők, a helyi Hivatal, Polgármester meg fogja mondani,
hogy ilyenkor pontosan mi a teendő. Ezt a veszélyt meg lehet szűntetni. Mindig
Kiskunfélegyházával szoktam pozitív példával jönni. Kiskunfélegyházán lakótelepen is
előfordult, hogy elszaporodtak a patkányok. Ott is megtettük a szükséges lépéseket, itt is ezt
meg lehet tenni.
Terbe Zoltán polgármester mondja:
Biztos, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy közegészségügyi problémát
nem okozzanak. Abonyi Henriknek, a körzet képviselőjének adom a szót.
Abonyi Henrik képviselő szól:
Valóban akkor biztosan találkoztunk, amikor a tavalyi karácsonyi csomag osztása volt.
Abonyi Henrik vagyok, az 5. számú körzet képviselője. Minden egyes képviselőnek az élete
mellett természetesen egy plusz feladat az, hogy megpróbál politikai pályán olyan
feladatokban, amelyek sok esetben lehetetlen feladatok, a lehetőségekhez mérten a körzetét, a
várost is képviselni. Azok a kérések, amelyek megkerestek, hiszen a problémát nem biztos,
hogy mindig a képviselő tudja megkeresni, ha a választópolgárok bizalommal vannak a
képviselő iránt és megkeresik, biztos vagyok benne, hogy minden képviselő a korlátokon
belül megpróbál segíteni. Ezt tudom ígérni, biztosan minden képviselő ugyanígy fog eljárni.
Amennyiben a panasz áll, akkor a továbbiakban is megteszünk mindent, hogy ez a panasz
megszűnjön.
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Lukács Józsefné kiskunmajsai lakos elmondja:
Az utakkal kapcsolatos a hozzászólásom. Az alvégben lakom, a Nagy Lajos utcán lefelé
menet a kövesút széle borzalmasan ki van vágva. Képtelenség közlekedni, ha két jármű kerüli
egymást, a kerékpárosok le vannak tolva. Lenne egy javaslatom. Mivel most az utakat
csinálják, az apró törmeléket, amit a gépekkel felszednek azokba a gödrökbe lehetne-e
tölteni? A másik gondolatom az alsó temetővel kapcsolatos. Köszönet és tisztelet azoknak,
akik eljártak abban, hogy ott a kapu megépülhetett. Ez egy színvonalas változás. De van egy
kifogásunk. Ki van írva, hogy gépjárművel bemenni nem lehet. De kint nincs parkoló, belül
van. Nem beszélve arról, hogy ki van írva, hogy a mozgáskorlátozottak csak szombaton
látogathatják a temetőt. Ha vidékről jön valaki forduljon vissza? Ezen lehetne-e változtatni?
Kiírni, hogy csukjuk be magunk után a kaput?
A következő észrevételem a közmunkával kapcsolatos. Nagyon jó, bár ne lenne ennyi, de ha
kiküldenek 4-5 embert, 2 dolgozik, 3 ül. Nem lehetne azon változtatni? Ha megcsinálnak egy
területet, akkor keresnének, a fizetésért letenni valamit. Kicsit odafigyelni.
A karácsonyi csomagokkal kapcsolatosan elég szomorúak vagyunk. Ez nagyon szíven találta
az időseket. Nem hiszem, hogy ezt a Minisztériumban irányítják. Nagyon jó lenne, hogy
azoknak az időseknek, akik ezt várják, nem lehetne megszervezni, valahonnan elcsalni azt a
kis pénzt? Egy jó pont lenne.
Ipari Parkkal kapcsolatosan van egy olyan gondolatom, nehogy csali legyen. Egy nagy
beruházást megcsinálnak, majd lesz rá pályázó annak idején. A pénzt befektetik, a pályázó, ha
megnyeri közben visszalép, a pénz benne lesz. Biztos, hogy nehezen fog visszatérülni. Nem
lenne-e jobb ezen elgondolkodni, mert abból hamar munkahely nem hiszem, hogy lesz.
A Nádüzemmel kapcsolatosan olvastuk az újságban, hogy valami létesül Kiskunmajsán. Erről
majd lehetne-e hallani?
A Szociális Otthonnál elismerés és köszönet az ott illetékes szervnek, akik létrehozták, hogy a
kapu előtt a bejáratot megcsinálták. Ez évek óta téma volt, igazán jól sikerült.
A kommunális adóval kapcsolatban, ahol egy személy lakik, nem szemetel annyit, mint ahol
3-an, 4-en vannak, ő is 8.000,- forintot fizet. Nem lehetne-e ezen valamit változtatni?
Köszönöm, hogy meghallgattak. Jó egészséget, eredményes munkát kívánok.
Terbe Zoltán polgármester megválaszol:
Mi is köszönettel tartozunk azoknak, akik segítettek abban, hogy az alsó temető kapuja rendbe
legyen téve. Nagyon szomorú vagyok akkor, ha egy kaput akkor csuknak be, ha kiírják egy
táblára, hogy csukják be. Ehhez inkább az embereknek kell megváltozni, nem hiszen, hogy
egy tábla segít ezen, de szívesen kitesszük természetesen. A temető szabályzatával
kapcsolatos problémát hallottuk, megvizsgáljuk, hogy került az a passzus a
mozgáskorlátozottakkal kapcsolatban bele, talán meg tudjuk oldani, szerintem nem lesz ilyen
korlátozás a későbbiekben. A karácsonyi csomagok kérdése sarkalatos kérdés. Negatív hírek
is voltak csalókkal kapcsoltban. Olyan tehetősebb kiskunmajsai polgárok is kaptak idős
korukban karácsonyi csomagot, akik abszolút nem szorultak rá. Mérnöki nyelven szólva
„nagyon rossz volt a hatásfoka a rendszernek”. Az is kapott, aki nem kért. Úgy mondja a
törvény, hogy rászorultsági alapon lehet csak osztani. Meg kell vizsgálni, hogy ki az, aki
rászorul, annak oda kell adni. Ha nem rászorultsági alapon osztjuk, alanyi jogon jár egy
bizonyos kor után, akkor 65% adó terheli, ezt elkéri az állam tőlünk, kötelező befizetni. Ha
megnézzük azt a keretet, amit eddig erre szántunk, az egy 5 MFt-os keret volt, az adó eddig
elmaradt. Most befizetjük az adót utána, akkor 8-9 MFt-os nagyságrendnél vagyunk. Nem
mondtunk le arról, hogy a rászorultak megkapják a karácsonyi csomagot. De az, hogy több
ezer nyugdíjas kérelmét megvizsgáljuk, kimentjünk a helyszínre rászorultságát megvizsgálni
és azután dönteni, pillanatnyilag ennek a munkának az elvégzése meghaladja a Hivatal erejét.
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Amennyiben sikerül találni olyan megoldást, amely a törvények betartása mellett a
rászorultaknak valóban juttat csomagot, azt meg fogjuk tenni, erre áldozni fogunk, ebben
biztos vagyok. Az Ipari Parkban valóban megvan az a kockázat, hogy a befektető jön, vagy
nem. Olyan szerződéseket kötünk, amely csak akkor adja tulajdonába a területet, ha kifizeti az
árát és ott valóban létre is hoz valami befektetést.
A Nád Kft-vel kapcsolatban valóban itt volt Kiss Gábor Úr, a Nád MPSH Kft. ügyvezető
igazgatója. Ez a vállalkozás energianád hajtatással és termeltetéssel fog foglalkozni. Az elmúl
hónapok során a cég tulajdonosi körében történt változás. Nagybefektetők jelentek meg a
tulajdonosok között. Ennek a papírmunkája folyik most. Múlt hét hétfőn találkoztam Kiss
úrral, megbeszéltük a teendőket. Ő azt mondta, hogy körülbelül ez év végéig rendeződnek a
tulajdonosi arányok, a tulajdonosok szeretnének velünk találkozni, mert Kiskunmajsán
szeretnék megépíteni ezt az üzemet. Ez egy mikro labor lesz, ami azt jelenti, hogy betanított
munkások számára biztosít munkát a nád hajtatás területén. Mindenki érdeklődve várja a
fejleményeket. Kiss Úrral bármikor találkozom, mindig azt nyilatkozza, hogy Kiskunmajsa az
egyik helyszín, ahol Magyarországon ez meg fog épülni. Korábban, mikor a tárgyalások
elkezdődtek, akkor 2 hajtató mikro labor volt, és egy 10 hektáros üvegház képben. Egyik
mikro labort el is kezdték építeni Bátorterenyén, már tető alatt van. Az idő közbeni változások
miatt lelassultak a munkák, de a befektetői szándék olyan nagy, és olyan nagy megrendelést
kaptak már energianádra, hogy most Magyarországon 5 mikor labor és 3 üvegház felépítése
szerepel a tervben. Az 5-ből egyik nagy valószínűséggel Kiskunmajsán fog felépülni, Kiss Úr
minden ígérete meg van erre. Arra is ígéretet tett, hogy jövő év elején már talán az ott dolgozó
művezetők betanítása elkezdődik Budapesten. Meg fog indulni valami. A cég anyagi érdeke
az, hogy jövő nyáron már itt folyjék a munka, mindent el fognak követni, hogy ez
megtörténjen. Sajnos az előkészítések ilyen hosszú időt vesznek igénybe.
A kommunális adó telkenként fizetendő. Az a szándék, hogy ebből az összegből a város
kommunális feladatainak elvégzéséhez találjunk pénzt. Ha rászorultsági alapon
megvizsgáljuk, természetesen tettünk most is bele szűrőket. Az igazán rászorulók
mentesülhetnek a befizetés alól, adtunk részletfizetési kedvezményt is. Az is előfordulhat,
hogy a következő évben, ahogy Illés Úr mondta, más rendszerben fogjuk a szemétszállítást
megoldani. És ha a lakosságtól szemétszállítási díjat fog beszedni a vállalkozó, akkor
nyilvánvaló, hogy csökkenteni kell nekünk a kommunálist adót, mert nem lenne méltányos,
hogy amit eltettünk tavaly, mert a szemétszállítás drágább lesz, a szemétszállítást másképp
oldják meg, mi továbbra is olyan sok pénzt kérnénk. Ez abban az esetben, ha kialakul az új
szisztéma fog terítékre kerülni. Ha be tetszik jönni a Hivatalba, megvizsgáljuk azok esetét,
akik valóban rászorulnak egy ilyen kedvezményre.
Varga Istvánné kiskunmajsai lakos szólal fel ismét:
Hallottuk hírét a tanyagondnokságnak. Tajóban is vannak nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok,
akik rászorultak. Bodogláron évek óta van. Megoldható lenne-e ez a tanyagondnokság
Tajóban is?
Van-e tervbe véve Kiskunmajsa Város Önkormányzatának, hogy rehabilitációs munkahelyet
létesít, olyanoknak, akiket máshova már nem vesznek fel?
Terbe Zoltán polgármester nyújt felvilágosítást:
A tanyagondnoki szolgálat fenntartásához az állam ad támogatást nekünk. A jelenlegi
szisztémában az államtól kapott segítség pont fedezi azokat a költségeket, amelyet a
tanyagondnokok működéséért fizetünk ki. Nem csak a munkabért fizetjük ki belőle, hanem az
útiköltséget, egyebeket is. Azt is leszabályozza az állam, hogy hány tanyagondnokot lehet
alkalmazni 1-1 településen. Úgy tudom, hogy 400 lakosonként lehet 1 tanyagondnokot
felvenni. Ha ezen felül kívánunk alkalmazni, akkor meg kell nézni, hogy milyen forrásból
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tudjuk ezt biztosítani. Meg fogjuk vizsgálni annak a lehetőségét, hogy Tajóban tanyagondnok
elláthassa ezeket a feladatokat, megnézzük, hány rászorult van, és ha lehet, megoldjuk a
tanyagondnoki szolgálat keretében a feladatot.
Kiss Endre kiskunmajsai lakos kér szót:
Egy közérdekű problémával szeretnék foglalkozni. Pár évvel ezelőtt elkészült a városban a
szennyvízhálózat. Mindenki tapasztalja, aki a városban jár, hogy a szennyvíz után elkészült
útburkolatok sok helyen megsüllyedtek, az aknák lesüllyedtek, ezzel nem foglalkozik senki.
Tudomásom szerint 5 évig van ezekre a munkákra szavazottság. Volt róla tudomásom, hogy
ebben az évben össze lesz hívva egy végszavatossági bejárás, ami úgy tudom, hogy elmaradt.
A Műszaki Osztály ebben próbált intézkedni, de a mai napig még nem történt meg.
Amennyiben a végszavatosságból kilépünk, akkor már nem lehet a kivitelezőt arra kötelezni,
hogy ezeket a hibákat javítsa ki. A város kénytelen lesz saját anyagi forrásait erre fordítani.
Nagyon sok helyen van, főleg a szennyvízcsatorna nyomvonala, burkolat alatt van, a
keresztbekötéseknél, aknáknál. Mint a hölgy is említette, abból adódik az útburkolat
széleknek a letörése is, hogy ott csapadékcsatorna nem lett megfelelően tömörítve. Sokszor
nem is lehetett azokban a körülményekben, ez várható volt, hogy megsüllyed. Kérem az
Önkormányzatot, hogy ebben a témában próbáljon meg intézkedni, egy csomó pénzt meg
tudna spórolni.
Terbe Zoltán polgármester reagál:
Valóban nagyon fontos probléma ez, észlelte a Műszaki Csoport is, hogy ez a feladat még
előttünk áll. Megkérem Béres Lászlót, a Műszaki Csoport Vezetőjét, hogy számoljon be arról,
hogy mennyi lehetőségünk van még arra, hogy ezeket a kátyukat garanciális munkában
felszámoljuk?
Béres László Műszaki Csoportvezető ismerteti:
Ebben az évben is levelet küldünk a kivitelezőnek. Felhívtuk a figyelmét, hol vannak ilyen
jellegű problémák. Az 5 év jövőre fog lejárni. A jogi lehetőségét megnézzük a kolleganővel,
felhívjuk a kivitelezőt, hogy amennyiben ezeket a hibákat nem javítja ki, abban az esetben az
ő terhére, mivel banki garancia van az 5 év lejártáig, az Önkormányzat kijavíttatja.
Amennyiben balesetveszélyes helyek alakulnak ki, azt igyekszünk mindig soron kívül
megcsináltatni vele.
Abonyi Henrik képviselő kér szót:
A temetővel kapcsolatos kérdésre reagálva felhívtam az imént Esperes Atyát, hiszen a Római
Katolikus Egyházközség tulajdonát képezi a temető. Megkérdeztem, hogy mi a helyzet.
Szemléletbeli különbség van. A temető rendje úgy alakult, hogy a temető nyugalmát a
gépkocsik ne zavarják, ezért a gépkocsikat a temetőbe nem engedik be. Szerintem ez egy
helyes dolog, hogy azok a látogatók, akik a temetőbe érkeznek, azok nyugalmát ne zavarják a
gépkocsik. Az, hogy szombaton nyitva van a temető a gépkocsik számára, a
mozgáskorlátozottak számára ez egy engedmény ebből. Ez nem megkülönböztetés, ez egy
globális kérdés. A temető kegyeleti nyugalma ne legyen zavarva, ez alól kivétel a szombati
nap. Más napon nem mehet be gépkocsi, csak szombaton, ez egy engedmény a tulajdonos
részéről, hogy szombaton bemehet. Más városokban is a temető rendjének szabályozása
hasonlóképpen történik.
Terbe Zoltán polgármester magyarázza:
Félreérthetően van megfogalmazva a tábla, azt sejteti, hogy a mozgáskorlátozottak más napon
nem mehetnek be. Biztos nem jól van megfogalmazva. Autóval senki sem mehet be hét
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közben, mozgáskorlátozott is csak olyan eszközökkel tud bemenni, ami rendelkezésére áll.
Autóval csak szombaton mehet be, hét közben nem. Ez a tábla ezt tiltja csak.
Nyerges Benjamin képviselő kap szót:
Kiss Endre Úr felvetésére szeretnék válaszolni kicsit konkrétabban, mint Béres Úr. Nekem is
vesszőparipám ugyanis a kátyúk kijavításának ügye. Nagyon sokszor felvetettem, nagyon
nagy örömömre szolgál, hogy miközben a mai napon a körzetemben jártam tapasztaltam,
hogy ezen kátyúk kijavítása folyamatban van.
Bodor János kiskunmajsai lakos szól:
Az éves tüdőszűrést miért kellett megszűntetni? Valamikor kötelező volt. Nincs rá keret, mi
az oka ennek?
A Római Katolikus Templom körül megáll mindenütt a víz. Jó volna feltölteni, vagy tavasszal
kibetonozni. Köszönöm, hogy meghallgattak, további jó egészséget kívánok.
Terbe Zoltán polgármester válaszol:
Köszönjük Bodor Úr kérdéseit. A tüdőszűrő immár nem kötelező, a tüdőszűréssel
kapcsolatban Jegyző Asszony szeretne pár gondolatot mondani. Előtte magamnál tartom a
szót. A templom körüli tér burkolatát mindenképpen meg kell oldanunk. Sokszor magam is
tapasztalom, hogy vízállásos terület. Megnézzük, hogy mennyibe kerül, próbálunk forrást
találni rá valamilyen keretből.
Dr. Tóth Mária jegyző ismerteti:
Tisztelt kiskunmajsai Polgárok! Ma délelőtt értesített engem telefonon dr. Halász Mátyás
főorvos úr, a kiskunfélegyházi tüdőgondozó intézet vezetője, hogy szintén ma kapta a hírt,
hogy jövő héten keddtől nem üzemel Kiskunfélegyházán a tüdőgondozó intézet. Ugyanis át
fognak költözni a kórház épületének I. emeletére, ahogy pillanatnyilag átalakítási munkák
folynak. Kérik tájékoztatni a lakosságot, hogy jövő héten keddtől, november 27-től ne
menjenek Kiskunfélegyházára tüdőszűrésre, mert nem fogják tudni fogadni a betegeket a
szűrővizsgálatokon. Amikor a kórházban elkészül az új helyiségük, akkor szintén tájékoztatni
fogjuk önöket a médiumokon keresztül, hogy Kiskunfélegyházán ismét igénybe lehet venni a
szűrővizsgálatot. Addig Kiskunhalasra lehet menni elvégeztetni a szűrővizsgálatot.
Lukács Józsefné kiskunmajsai lakos érdeklődik:
Nem lehetne-e valahol kialakítani a serdülő gyerekek részére társadalmi munkával egy olyan
parkot, ahol a görkorcsolyás gyerekek sportolhatnánk?
Terbe Zoltán polgármester megválaszolja a kérdést:
Többször is terítéken volt már ez a téma. Az biztos, hogy a görkorcsolyás fiatalok helyet
keresnek maguknak, hiszen szeretnének a sportnak élni. Egy ilyen pálya építése nagyon szép
és fontos dolog, de nem olcsó. Helyet is tudnánk találni, ahol a lakosságot nem zavarja ez a
sport, de a költségek jelentősek. Már többször szerettek volna építeni ilyen pályát a
teniszpályák mögött, a hely adott volt, de mindig kudarcba fulladt a próbálkozás, ment nem
volt rá pénzük, hogy megvalósítsák. Itt megint csak pályázatokban tudunk gondolkodni.
Vannak olyan pályázati kiírások, melyek lehetőséget nyújtanak közösségi terek kialakítására.
Ha valaki ezt felkarolja megoldható lesz a feladat.
Vetróné Kátai Valéria kiskunmajsai lakos kap szót:
Nagy örömmel látjuk, hogy a MÁV állomást kezdik felújítani. Gondolom a környékén már
lesz világítás, meg járda is.
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A kisvasút ismét működik, valahogy megoldották, ez is örvendetes. Viszont hiányolom még,
hogy a strand felé a kerékpárút még rossz állapotban van. A kemping mellett levő nyárfák
viharban letörnek, potyognak a kerékpárútra.
A strandon miért nincsen úszójegy? Ez az 1.500,- forintos jegy elég drága, nagyon sokan csak
úszni mennének, vagy betegségből kifolyólag, sportolni. Más városokban van úszójegy, az
más színű, nem is veheti igénybe, csak az úszómedencénél, 2 órahosszára szól. Ezt
hiányolom.
Talán épül már gyermek tanmedence, ígéretet tettek rá, nagyon jó lesz.
Nagyon szép, hogy városunkban közmunkások takarítanak, de szemét mindig fakad utánuk,
főleg a Fő utcán. Esténként mi takarítunk a közmunkások után. De nem csak a Fő utcán,
hanem az erdőben, az új iskola felé a sarkon is, városközponti részen.
A buszmegálló környékét is jó lenne, ha felújítanák, mert kitöri az ember a lábát, akkora
gödrök vannak. Salakkal kellene feltölteni.
Sajnos mostanában elég sok baleset történik a város belterületén. Miért nem lehet
körforgalmat kiépíteni, vagy elterelő utat a kamionoknak? Ki kellene tiltani őket a városból.
Raktak ki virágládákat a Fő utcán. Vagy megmaradtak, vagy ellopták. Jó lenne, ha még
raknának ki, nem csak itt, a város különböző területén, tavasz folyamán mi beültetnénk, meg
is locsolnánk.
Terbe Zoltán polgármester felel az elhangzottakra:
A közvilágítással kapcsolatban is számtalan kérdés merült fel az elmúlt évek során.
Összeírtuk a körzeti képviselők kéréseit. Közel 5 MFt-os csomag jött ki belőle, hogy
mennyiért tudnánk ezt a világítást kibővíteni több izzóval. Pályázatot nyújtottunk be, ez a
pályázat nem nyert, mert a kormányzat ebbe a pályázati csomagba idén sokkal kevesebb pénzt
tett, mint tavaly. Bízom benne, hogy ha egyedi, fontos helyszínek vannak, meg fogjuk tudni
oldani a közvilágítás kérdését.
A kiskunmajsai termálfürdő magántulajdonban lévő fürdő. Kiskunmajsa Önkormányzatának
0,03%-os tulajdonosrésze van. A vezetőséggel már többször tárgyaltunk a strand belépési
jegyrendszer módosításáról. Ahogy a tulajdonos érdeke kívánja, úgy fogja szedni a jegyeket.
De mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ezeket a jogos igényeket jelezzük felé, és ha
lehet, akkor lépjenek ebbe az irányban.
A buszmegálló környékét valóban fel kell újítani. Sokkal simábbá, egyenletesebbé kell tenni.
Erre jövőre minden bizonnyal tudunk félretenni pénzt. Meg is tettük egy szavazással a
Testületben ennek biztosítását. Szeretnénk az Agrikon Kam Kft-vel együttműködni, kértem
tőlük árajánlatot a kiskunmajsai buszmegállókra, egy tetszetős szélárnyék és eső ellen védő
buszmegálló építenésére. A cég megküldi az árajánlatot. Bízom benne, hogy helyi cég révén
nem fog vastagon a ceruzája. Akkor elkezdjük építeni a várókat, mert tarthatatlan, hogy ebben
a buszmegállóban is csak az egyik oldalon van védett hely, ezen változtatni szeretnénk.
A körforgalom és az elterelő út. Szakemberek megvizsgálták már a Félegyházi út és a Fő utca
kereszteződésében körforgalom kialakításának lehetőségét. Sajnos kicsi a hely, azon a
területen kamionok, buszok is járnak. Telkek kisajátításával, közmű áthelyezésével,
kialakításával kellene kezdeni. Több százmillió forintos beruházás lenne szakemberek szerint.
Elkerülő utat szerintem is építeni kell. Az elkerülő útnak olyan méretűnek, olyan
teherbírásúnak kell lenni, hogy a kamionforgalmat arra lehessen terelni. Ez milliárdos
nagyságrendű beruházás. Csak külső források bevonásával lehet megoldani. Az első lépés a
tervek elkészítése. Ilyen jellegű tervek elkészítése is több millió forintba kerül. Remélem,
hogy a Testület úgy fog gazdálkodni a város pénzével, hogy marad ilyen tervek elkészítésére
pénz, hiszen tervek nélkül nem tudunk pályázni sem. Nagy Imréné Képviselő Asszonynak
adom a szót.
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Nagy Imréné Képviselő szólal fel:
Örülök, hogy felmerült a szemét ügy, a buszmegálló és a virágládák kérdése. Annál is inkább,
mert több Képviselő-testületi ülésen én szorgalmaztam ezeket a dolgokat. A városközponti
szeméttel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy nap, mint nap tapasztalom, hogy a
buszmegállóban, az üzletek előtt viszi a szél a szemetet. Nem, mint képviselő, hanem mint
kiskunmajsai lakos mondom, hogy szomorú vagyok azért, hogy mi, kiskunmajsaiak sem
teszünk semmit annak érdekében, hogy ez ne így legyen. A minap a buszmegállóban állva
láttam, amint 3 gyerek a chipszes zacskót eldobta. Utánuk szaladtam, megkértem őket, hogy
vegyék fel, elkísértem a szeméttárolóig és beledobattam. Naponta tanúi vagyunk, hogy
szemetet dobálnak el körülöttünk. Még csak azt sem tesszük meg, hogy odaszólunk, hogy a
szeméttárolóba tegyék. Ugyanígy vagyunk a csikkel, végignézzük, hogy eldobják, eltapossák.
Mi kiskunmajsai lakosok is nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy ezek a dolgok
megszűnjenek. Ne mindig az Önkormányzattól várjunk erre segítséget. Természetesen az
Önkormányzat továbbra is nyitott ezekre a kérdésekre. Én továbbra is szorgalmazni fogom
azt, hogy közterület felügyelők lehetőséget kapjanak arra, hogy a Képviselő-testület által
bevezetett rendszabályokat végrehajtsák és szigorúan vegyék.
A buszmegálló kérdését szintén több testületi ülésen szorgalmaztam, tekintettel arra, hogy
akik naponta utaznak, ne ezen a kövezeten ácsorogjanak, mert képtelenség ott normálisan
közlekedni. Mint Polgármester Úr is mondta, a Testület most már döntött ebben, úgy tűnik,
hogy ennek a kérdése hamarosan meg fog oldódni az aszfaltozás keretében.
A virágládákkal kapcsolatban nagyon örültem annak, hogy a városvezetés nyitott volt arra,
hogy szépítsük a várost. Ennek érdekében új virágládákat helyeztünk ki egészen az Y
elágazásig. Személyesen mentem be házakba, kértem meg embereket arra, hogy nézzenek rá a
virágládákra, segítsenek az öntözésükben, hiszen a Városgazdálkodási Intézménynek
korlátoltak a lehetőségei arra, hogy mindig lajtos kocsival végigjárják és meglocsolják.
Szomorúan mondom el, hogy nem mindenki volt nyitott erre a kérdésre. Örülök, hogy voltak,
akik meglocsolták, de látszott, vannak, akik nem, elzárkóztak ettől a kérdéstől. A városvezetés
most már a város szépítésére is törekszik, nekünk, embereknek kellene megtenni mindent
annak érdekében, hogy partnerek legyünk ebben. Arra kérek mindenkit, akik most itt vannak
Önök között, hogy adják tovább ismerőseiknek, hogy ne menjünk el a felelőtlen
szemétdobálók ellen, amiben tudnak, amikor az Önkormányzat a segítségüket kéri, álljanak
mellénk, segítsenek nekünk. Apróságokra gondolok, ha apróságokban tudnak segíteni nagyon
nagy örömet tudnak okozni.
Terbe Zoltán polgármester tájékoztatásul elmondja:
Fogl András Képviselő Úr, Tanácsnok Úr felhívta a figyelmünket arra, hogy meg fog jelenni
egy pályázat tömegközlekedési fejlesztések támogatására, ami magyarra fordítva buszmegálló
felújítást is jelenthet, ha Kiskunmajsa Önkormányzata él ezzel a lehetőséggel, akkor lesz
pénzünk a buszmegálló teljesítésére.
Pósa István kiskunmajsai lakos felhívja a figyelmet:
Az Idegenforgalmi Bizottságnak szól, hogy az az érzésem, hogy az ez évi ellenőrzés az
idegenforgalommal, a szálláshelyek kiadásával kapcsolatban nem volt elég hatásos. Ott állunk
a jövő évi idegenforgalmi szezon előtt. Az Idegenforgalmi Bizottság foglalkozhatna ezzel
hatásosabban, jobban meg kellene nézni, mert ez mindnyájunk pénze, ami nem jön be. A
város is kicsit több pénzhez jutna hozzá. Kint lakom az Üdülőfaluban, látom, hogy folyik. Az
Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi Közgyűlésén erről szó volt, hogy majd az Önkormányzat és
a Tourinform csinál egységes táblákat. Ezeket sehol sem látom, esetleg 1-et.
Terbe Zoltán polgármester ad felvilágosítást:
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A táblák elkészültek, a Tourinform Irodában találhatóak. Azoknak a háztulajdonosoknak a
társulási szándékát szeretném megerősíteni, akik ki szeretnék rakni ezeket a táblákat, hogy
fáradjanak el a Tourinform Irodába és vásárolják meg a táblákat, akkor kialakul az egységes
táblarendszer. Valóban az idegenforgalmi adó egyfajta adónem, melynél minden beszedett 1,Ft után az állam 2,- Ft támogatást ad, háromszor ennyi pénzünk lenne, sokkal több pénzt
tudnánk összegyűjteni ebből az adóból, és ezt vissza tudnánk forgatni a turizmus céljaira. Épp
a napokban volt vezetői megbeszélés a Hivatalban, szeretnénk alapvetően átszervezni ezt az
adófizetési rendszert. Elképzelések vannak arra, hogyan tudnánk ösztönözni az illetékeseket
arra, hogy szívesebben fizessék be az adót. A Jonathermál Zrt-vel egy szerződést szeretnénk
aláírni, amely arról szólna, hogy azok a háztulajdonosok, akik fizetővendéget fogadnak, és
bejelentik a vendégeiket, akkor a vendégeik olcsóbban mehetnének be a strandra. Ezzel
érdekelté válna a háztulajdonos, hogy bejelentse a vendégeit. A másik elképzelés az, hogy ha
a Testület elfogadja a kamattámogatási rendszert a vállalkozók számára, a pályázat benyújtása
a szállásadók számára is új lehetőséget teremt, hiszen fejleszteni lehetne banki hitelből, de
csak akkor akkor juthatnak hozzá a banki hitelhez, ha 1, vagy 2 évig fizették ezt az adót. Ezek
a pozitív ösztönzők. Megnézzük, hogy Magyarország mely részein vannak ilyen adóbeszedési
rendszerek, hol működik jobban, mint Kiskunmajsán? Szeretnénk e tapasztalatokat átvenni.
Idén közel 10 MFt-os idegenforgalmi adóbevételre lehet számítani. Az egyes szakértők
szerint ennek többszörösét is be lehetne szedni, ha a fekete vendéglátás ellen tudnánk tenni
valamit. Köszönöm a felhívást.
Lukács Józsefné kiskunmajsai lakos kér szót:
Egy kicsit az idegenforgalomhoz is kapcsolódva sok helyen tapasztaltam, hogy nincs kitéve
az utcanév tábla az utca elejére és ha vidékről jön valaki nem találja a keresett utcát. Tudjuk,
hogy pénz nem nagyon van rá, ezért kérni lehetne a lakosságot is, hogy ha felújítja a házát,
vagy új ház épül, tegyék ki a táblát, mert sok helyen még a házszám is hiányzik.
Terbe Zoltán polgármester reagál:
Valóban sok helyen hiányozhatnak az utcanév táblák, sajnos vannak gyűjtőszenvedélyű
emberek. Ezeket évente-kétévente átvizsgáljuk és feltesszük a hiányzó táblákat, természetesen
pótolnunk kell.
Kiss Endre kiskunmajsai lakos szólal fel:
A kerékpárút mellett a nyárfák a Magyar Közútkezelő Kht-hoz tartoznak. Biztosan többen
látták, hogy ezek a nyárfák kezdenek öregedni. Minden évben próbáljuk azokat a fákat
kijelölni, amelyek veszélyesek lehetnek a forgalomra. Tavaly előtt is történt egy csomó
kitermelés, a tuskókat még lehet látni. Ez év telén is fog történni, ki vannak jelölve a fák, meg
vannak számozva. De az összes fát nem szeretnénk kivágatni, ugyanis azt a környezetvédők
támadnák meg.
Vadkerti Tóth Jenő kiskunmajsai lakos elmondja:
Ha jövünk Bodoglár felől a helységnév tábla még mindig nem került vissza. A Félegyházi útMindenes Kisáruház részen nagyon rossz az út, a járdán nem lehet eltolni a babakocsit. A
sportpálya parkolójának csatorna feletti részét kellene megjavítani, mert ott nem lehet
megállni, ha rendezvény van a pályán. A piacnak lesz-e felújítása?
Terbe Zoltán polgármester feleli:
A tervei most vannak elkészítés alatt, az újság hasábjain keresztül mindenkinek megmutatjuk.
A volt MHSZ melletti utca sajnos nem utca, egy csatorna befedett része, védőtávolsága,
szilárd burkolattal történő ellátása nehézkes a hatósági eljárás miatt. Megnézzük, hogy hogyan
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lehetne a minőségét javítani. Köszönjük azokat az észrevételeket, amelyeket a kiskunmajsai
ügyekkel kapcsolatban megtettek, intézkedni fogunk a megoldásukról. Szeretném felhívni
még egyszer a figyelmet, hogy ezekkel a nagyon fontos és mindennapi problémákkal
legyenek szívesek majd a leendő telefonszámom bejelentést tenni, sokkal gyorsabban tudjuk
elintézni ezeket az ügyeket, ha nem kell mindig egy-egy közmeghallgatásig várni, hogy
halljunk ezekről az ügyekről.
Benedek Róbert kígyósi lakos kérdezi:
A kultúra civil szférára súlypontozása kapcsán a Kígyós-Gárgyáni Közösségi Ház sorsa felől
érdeklődöm. Amikor a Közösségi Ház létrejött talán nem láttak rá erre a dologra. A kígyósi
Közösségi Ház úgy maradt meg a kígyósiaknak, hogy azt 1913. környékén a Kalocsai Érsek
építette a kígyósi népnek. Ilyen alapon az úgynevezett rendszerváltás után ezért nem tudott
idegen kézbe kerülni, ma is a kígyósi nép tulajdonát képezi. Ezért fokozottan odafigyelnek,
hogy megfelelően működjön, az ő érdekeiket szolgálja. Szeretném felhívni a figyelmet arra,
hogy az egyetlen olyan tanyai volt általános iskola az országban, ahol még ma is hitoktatás
folyik, mise rendszeresen zajlik, orvosi rendelés is ott történik. Kérem a Képviselő-testülettől,
hogy fokozottan figyeljenek erre a problémára, hogy nehogy a kígyósiak úgy érezhessék
közel 20 évvel a rendszerváltás után, hogy megpróbálják elvenni tőlük az épületet. Ezért
kérem, hogy szíveskedjenek egy kígyósi fórumon tájékoztatni a lakosokat, hogy mi a terv,
hiszen csak zűrös visszhangokat hallanak, egyszerűbb lenne, ha tisztán látna mindenki ebben
a kérdésben.
Terbe Zoltán polgármester megválaszolja:
Valóban terítéken van a kulturális szféra átszervezése. Ennek keretében figyelembe kívánjuk
venni azt, hogy Kígyósban, Gárgyánban és Bodogláron is jelentős lakossági igény van arra,
hogy kulturális színteret biztosítsunk számukra. Több megoldás is áll előttünk. Egyik az, ami
eddig is volt, hogy a kiskunmajsai Művelődési Központ állományába veszünk fel valakit, és ő
végzi a tevékenységet ezeken a helyszíneken. Ennek megvan az a hátránya, hogy akkor a
kiskunmajsai Művelődési Központ igazgatója mondja meg az embereknek, hogy mit
csináljanak. Az lenne az optimális, ha a kígyósi emberek kezébe tehetnénk le a programok
megalkotását és bonyolítását. Erre is meg van a jogi és szakmai lehetőség. Törekszünk arra,
hogy ilyen hátteret biztosítsunk és így oldjuk meg, hiszen akkor az ott élő emberek saját
kezükbe veszik saját életük alakítását. Nyilvánvaló szakmai segítség megadása mellett, a
kiskunmajsai központból meg tudunk tenni számukra. Ez nem egy azonnali folyamat, ez egy
hosszú távú folyamatnak a vége kell, hogy legyen. Úgy kell megoldani, hogy az átalakítás
során se sérüljenek a külterületen élők érdekei. Olyan variációt fogunk kidolgozni, amely
mindkét félnek megfelel és jó hatékonysággal el tudják látni a feladatokat.
Varga Istvánné kiskunmajsai lakos kér szót:
A buszjáratok indulásával kapcsolatos változások eddig benne voltak a Kun-Majsa újságban.
Nem lehetne ezt ismét ott megjelentetni?
Terbe Zoltán polgármester reflektál:
Itt vannak a Kun-Majsa újságírói, megkérjük, hogy ezt tegyék meg az újság hasábjain.
Egyébként én úgy tudom, hogy megjelent, mikor a változás történ. Ha igény van rá, akkor
természetesen megkérhetjük őket arra, hogy ezt tegyék újra közzé.
Vetróné Kátai Valéria kiskunmajsai lakos kap ismét szót:
A Kultúrház felújítása tervezet alatt áll-e már, mert nagyon szép és régi épület, kevés van az
országban ilyen.
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A mozi működési meddig fog menni? NDK-ban, NSZK-ban a mozigépeket, régi filmeket
megtartják, múzeumként működtetik tovább a régi mozit, belépőt szednek, pénzért mutatják
be a régi műszaki szerkezetet. Nem sok található már meg épségben, mindenhol szétszedték,
leselejtezték. Későbbiek folyamán lehet, hogy be lehetne mutatni turistáknak. Van már 100
éves az itteni szerkezet.
Kiskunmajsa városában fellángoltak az utóbbi 15 évben az adakozó bálak, csak sajnos elég
szűkösek a helyek. A sportcsarnok nem arra való. Egy olyan épületet kellene valahova
építeni, ahova 400-600 fő beférne, nem csak bálakra, hanem más rendezvényre is alkalmas
lenne. Nagyon furcsa, hogy a 12.000 fős Kiskunmajsa városa nem tudja ezt megoldani. A
Művelődési Házba is csak 70 ember fér be. Az új iskola felé lehet egy ilyet építeni.
Terbe Zoltán polgármester felel:
A Kultúrház állapota valóban nagyon rossz. Van egy pályázati lehetőség úgynevezett
kistérségi központok integrált fejlesztése, melyről említést tettem az előadásban. Ez fog majd
keretet, pénzügyi lehetőséget nyújtani arra, hogy a Kultúrházat felújítsuk. Figyelembe kell
venni a felújítás során azt, hogy a kulturális élet most másként működik, mint 1963-ban,
amikor átadták a Kultúrházat. Mert akkor a Kultúrház volt a zászlóshajója a kultúrának, most
már sok kis civil szervezet foglalkozik kultúrával, nekik kell teret biztosítani. Meg kell nézni,
hogy a Kultúrház átalakítása során egy ilyen nagy közösségi teret hogyan tudunk kialakítani?
A terveken gondolkodunk. Ha közösen kialakítunk egy álláspontot, akkor el tudunk indulni
ezen az úton.
Kérdés, hozzászólás van-e még? Amennyiben nincs, tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon
szépen köszönöm, hogy elfáradtak ide. Köszönöm a Tv nézőknek is, hogy végignézték ezt a
tartalmas és hosszú közmeghallgatást. Bízom benne, hogy sikerült Önöknek elmondani azokat
a terveket és elképzeléseket, azokat a gondokat, amiket ránk bíztak, és amiket szeretnénk
megoldani. Bízom benne, hogy egy év múlva nagyobb sikerekről tudok beszámolni. És kérem
Önöket, hogy bármilyen közérdekű bejelentésük van, keressék meg a Hivatalt, dolgozóinkat,
intézkedni fogunk az Önök javára. Köszönöm szépen a mai figyelmüket.
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